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Podczas studiowania pism Êwi´tych pomogà ci nast´pujàce
czynnoÊci:

• Zacznij od modlitwy.

• Przeczytaj wprowadzenie do rozdzia∏u, który b´dziesz stu-
diowaç i rozwa˝ inne zagadnienia z cz´Êci „Zanim zaczniesz
czytaç” (zob. str. 2).

• Przeczytaj zadany rozdzia∏, odnoszàc si´ do odpowiednich
fragmentów cz´Êci zatytu∏owanej „Zrozumienie pism Êwi´-
tych”. Skorzystaj ze sposobów studiowania opisanych w
cz´Êci „W trakcie czytania” (zob. str. 3–4). Zrób notatki w
zeszycie i zapisz pytania. Zapisz tak˝e swoje uczucia i wa˝ne
dla ciebie rzeczy.

• Wykonaj zadania z cz´Êci „Studiowanie pism Êwi´tych”
odpowiadajàcej rozdzia∏owi, który studiujesz. Czasami
b´dziesz móg∏ wybraç spoÊród kilku ró˝nych zadaƒ. JeÊli
chcesz si´ wi´cej nauczyç, wykonaj wszystkie zadania.

Program seminarium oparty na
studiowaniu w domu
JeÊli uczestniczysz w programie seminarium opartym na stu-
diowaniu w domu, wykres z rozdzia∏ami do przeczytania na
stronie 6 poka˝e ci, co powinieneÊ przeczytaç ka˝dego tygodnia
trwania seminarium. Pami´taj, ˝e seminarium jest codziennym
programem edukacji religijnej, ˝e po∏àczone z modlitwà czytanie
pism Êwi´tych powinno byç codziennà praktykà i ˝e b´dziesz
musia∏ wykonywaç zadania z seminarium w ka˝dym dniu
powszednim, chocia˝ nie b´dziesz codziennie ucz´szczaç na
seminarium. JeÊli rok seminarium trwa d∏u˝ej lub krócej ni˝
trzydzieÊci szeÊç tygodni, nauczyciel poinformuje ci´, które
rozdzia∏y powinieneÊ przeczytaç i które zadania wykonaç w
konkretnych tygodniach. Kiedy nie jesteÊ na zaj´ciach semina-
rium, powinieneÊ w ka˝dym dniu powszednim przeznaczyç od
trzydziestu do czterdziestu minut na czytanie pism Êwi´tych i
korzystanie z przewodnika do studiowania.

Ka˝dego tygodnia powinieneÊ przekazaç nauczycielowi kartki
z notatnika zawierajàce twoje przemyÊlenia na temat pism
Êwi´tych i zadania z przewodnika do studiowania, które wyko-
na∏eÊ w danym tygodniu. Nauczyciel przeczyta je i skomentuje,
po czym odda ci notatnik. Mo˝esz mieç dwa notatniki i u˝ywaç
ich na zmian´ co tydzieƒ. Mo˝esz tak˝e u˝yç segregatora z wyj-
mowanymi kartkami i oddawaç nauczycielowi kartki z danego
tygodnia. Kiedy nauczyciel zwróci ci sprawdzone kartki, w∏ó˝
je z powrotem do segregatora.

Program seminarium odbywajàcego
si´ codziennie
JeÊli uczestniczysz w programie seminarium odbywajàcego si´
codziennie, nauczyciel wyjaÊni ci, w jaki sposób korzystaç z tego
przewodnika do studiowania.

Jak wskazuje tytu∏ tego podr´cznika, jest on twoim przewodni-
kiem do studiowania pism Êwi´tych. Sk∏ada si´ z kilku cz´Êci, z
których ka˝da ma za cel zwi´kszenie twego zrozumienia tekstu.

Wprowadzenie
Pod nag∏ówkami rozdzia∏ów wydrukowanych na
ilustracjach przedstawiajàcych metalowe p∏yty znaj-

duje si´ wprowadzenie do rozdzia∏ów pisma Êwi´tego zadanych
do przeczytania. Zawierajà one nast´pujàce informacje:

• t∏o historyczne

• wyjaÊnienie, w jaki sposób konkretny blok pism Êwi´tych
odnosi si´ do poprzednich lub kolejnych rozdzia∏ów

• pytania i zagadnienia do przemyÊlenia przed lub w trakcie
czytania, które pomogà ci skoncentrowaç si´ na przes∏aniu
danego bloku.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Cz´Êç zatytu∏owana „Zrozumienie pism Êwi´tych”
u∏atwia zrozumienie trudnych s∏ów i wyra˝eƒ oraz

zawiera komentarze, których zadaniem jest pomóc w zrozumie-
niu zagadnieƒ i koncepcji zawartych w pismach Êwi´tych.
Komentarze cz´sto zawierajà wypowiedzi przedstawicieli
W∏adz Naczelnych KoÊcio∏a.

Studiowanie pism Êwi´tych
Cz´Êç zatytu∏owana „Studiowanie pism Êwi´tych”
zawiera pytania i zadania, które pomogà ci odkryç,

rozwa˝yç oraz zastosowaç zasady ewangelii znajdujàce si´ w
pismach Êwi´tych. W podr´czniku nie ma miejsca na robienie
notatek, wi´c b´dziesz musia∏ wykonaç te zadania w notatniku
lub na swoich kartkach.

C

B

A

1

W jaki sposób korzystaç z tego podr´cznika



Niniejszy przewodnik do studiowania zosta∏ przygotowany, by
pomóc ci w czytaniu, studiowaniu i zrozumieniu pism Êwi´tych.
Poniewa˝ wi´kszoÊç czasu przeznaczonego na studiowanie
poÊwi´cisz na czytanie i rozwa˝anie pism Êwi´tych, niniejszy
rozdzia∏ za∏àczono po to, by pomóc ci czyniç to skuteczniej.

Starszy Howard W. Hunter, b´dàcy wówczas cz∏onkiem Kworum
Dwunastu Aposto∏ów, udzieli∏ cz∏onkom KoÊcio∏a cennej rady
dotyczàcej studiowania pism Êwi´tych, której streszczenie znaj-
duje si´ poni˝ej. Mo˝esz zapisaç jego wskazówki na kartce  i
umieÊciç je w widocznym miejscu, tak abyÊ mia∏ do nich dost´p
w czasie studiowania.

• Uwa˝nie czytaj pisma Êwi´te, by je zrozumieç.

• Studiuj codziennie.

• Wyznacz t´ samà por´ dnia na studiowanie.

• Studiuj w miejscu, gdzie mo˝esz si´ skoncentrowaç i gdzie
nikt nie b´dzie ci przeszkadza∏.

• Skoncentruj si´ na studiowaniu przez okreÊlonà iloÊç czasu, a
nie na konkretnej iloÊci przeczytanych rozdzia∏ów czy stron.

• Studiuj wed∏ug planu.
(Zob. Conference Report, paêdz. 1979, str. 91–93 lub Ensign,
list. 1979, str. 64–65).

Korzystanie ze wskazówek dotyczàcych studiowania korzystnie
wp∏ynie na twoje studia.

Nag∏ówki rozdzia∏ów, nag∏ówki podrozdzia∏ów i
streszczenia wersetów
Dla lepszego zrozumienia tego, co czytasz, nag∏ówki rozdzia∏ów
i podrozdzia∏ów oraz streszczenia wersetów podajà wyjaÊnienia
oraz wa˝ne informacje dotyczàce tekstu, który czytasz. Na
przyk∏ad, jakie pomocne informacje mo˝esz zdobyç czytajàc
nag∏ówek Nauk i Przymierzy 89?

Pomoce do studiowania znajdujàce si´ w pismach Êwi´tych
wydanych przez Âwi´tych w Dniach Ostatnich przypominajà
ma∏à kolekcj´ ∏atwo dost´pnych ksià˝ek encyklopedycznych,
która jest na wyciàgni´cie r´ki!

Umiej´tnoÊci pomocne w czasie
studiowania
Nefi powiedzia∏, ˝e powinniÊmy „[napawaç] si´ s∏owami
Chrystusa” (2 Nefi 32:2), a Jezus przykaza∏ Nefitom, by „dok∏ad-
nie rozwa˝yli” pisma Êwi´te (3 Nefi 23:1). Taki rodzaj studiowa-
nia to coÊ wi´cej ni˝ szybkie przeczytanie tekstu. Oto poj´cia i
umiej´tnoÊci, które pomogà ci zdobyç wi´kszà wiedz´ w trakcie
studiowania. Sà one podzielone na trzy ró˝ne kategorie: zanim
zaczniesz czytaç, w trakcie czytania, po przeczytaniu.

Zanim zaczniesz czytaç
Modlitwa

Pisma Êwi´te napisano pod
natchnieniem, a wi´c najlepiej
je zrozumiemy, kiedy towa-
rzyszy nam Duch. Ze Starego
Testamentu dowiadujemy si´
o kap∏anie Ezdraszu, który
„postawi∏ sobie za cel zbadaç
zakon Paƒski” (Ks. Ezdrasza
7:10). Przygotuj swe serce na
czytanie pism Êwi´tych,
modlàc si´ za ka˝dym
razem, kiedy je czytasz.

Zdobàdê informacje dotyczàce t∏a wydarzeƒ
Zrozumienie t∏a historycznego pism Êwi´tych pomo˝e ci lepiej
zrozumieç to, co czytasz. Nag∏ówki rozdzia∏ów w Naukach
i Przymierzach podajà krótkie wyjaÊnienie historycznego t∏a
objawieƒ. Indeks znajdujàcy si´ na koƒcu zestawu trzech pism
Êwi´tych tak˝e zawiera pomocne informacje. JeÊli wystarcza ci
czasu, mo˝esz tak˝e odnieÊç si´ do innych, wydanych przez
KoÊció∏, ksià˝ek i podr´czników, które zawierajà informacje
o fragmencie z pisma Êwi´tego, który czytasz.

Zadawaj pytania
Zanim zaczniesz czytaç,
zadaj sobie pytania takie jak:
„Kto napisa∏ te wersety?”,
„Do kogo zosta∏y skiero-
wane?”, „Dlaczego ta nauka
zawarta jest w pismach
Êwi´tych?”, „Czego chc´ si´
dowiedzieç lub nauczyç w
trakcie dzisiejszego czyta-
nia?” lub „Czego Pan chce,
˝ebym si´ nauczy∏ z tych
wersetów pisma?” W trakcie

czytania staraj si´ znaleêç odpowiedzi na swoje pytania. Pami´-
taj, ˝e mo˝esz tak˝e skorzystaç z pomocy do studiowania, które
znajdujà si´ w innych podr´cznikach i publikacjach koÊcielnych.

Czytaj nag∏ówki rozdzia∏ów i streszczenia wersetów
Nag∏ówki rozdzia∏ów i stresz-
czenia wersetów to proste
podsumowania g∏ównych
zagadnieƒ zawartych w
danym rozdziale. Przeczyta-
nie nag∏ówka rozdzia∏u przed
zapoznaniem si´ z jego tek-
stem to nie tylko dobry
nawyk, ale tak˝e pomoc w
przygotowaniu si´ do zada-
wania pytaƒ i znajdywania
na nie odpowiedzi w miar´
czytania.
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Przeczytaj Nauki i Przymierza 45:30–32 i zauwa˝, jak s∏owo lecz
pokazuje kontrast pomi´dzy stanem niegodziwych i prawych
w dniach ostatnich.

Szukaj wzorów
W 2 Nefi 31:2 Nefi powiedzia∏, ˝e chce napisaç kilka s∏ów o
doktrynie Chrystusa. Nast´pnie w wersecie 21 z∏o˝y∏ Êwiadectwo
o tym, ˝e w∏aÊnie wyjaÊni∏ t´ nauk´ Chrystusa. Majàc Êwiado-
moÊç tego, ˝e Nefi przedstawi∏ nauk´ Chrystusa w wersetach
od 2 do 21, powinniÊmy cofnàç si´ i dok∏adniej przestudiowaç
s∏owa Nefiego, by dowiedzieç si´, co jest naukà Chrystusa.

Kolejnym przyk∏adem szu-
kania wzorów jest znalezie-
nie wyjaÊnienia proroka
dotyczàcego przyczyn i
skutków danej sytuacji,
poprzez zwracanie uwagi
na s∏owa je˝eli i to. W III Ks.
Moj˝eszowej 26 Moj˝esz
prorokowa∏ o b∏ogos∏awieƒ-

stwach i przekleƒstwach, jakie spadnà na dzieci Izraela. Spójrz
na wersety 3–4, 18, 23–24, 27–28 oraz 40–42 i zwróç uwag´ na
to, ˝e Moj˝esz u˝y∏ zestawienia s∏ów je˝eli –- to, kiedy naucza∏
dzieci Izraela o tym, co si´ stanie, jeÊli b´dà lub nie b´dà
pos∏uszni przykazaniom Pana.

Powtórzenie konkretnego s∏owa lub zagadnienia jest kolejnym
wzorcem, na który nale˝y zwróciç uwag´. Na przyk∏ad, zwróç
uwag´ na to, ile razy s∏owo chrzciç pojawia si´ w 3 Nefi 11.

Szukaj list w pismach Êwi´tych
Listy pomagajà wyraêniej zrozumieç, czego nauczajà Pan i Jego
prorocy. Dziesi´cioro Przykazaƒ jest listà (zob. II Ks. Moj˝eszowa
20). Mo˝na te˝ ∏atwo zauwa˝yç, ˝e b∏ogos∏awieƒstwa w 3 Nefi
12:3–11 równie˝ sà wymienione w formie listy. Znalezienie innych
list mo˝e wymagaç troch´ wi´cej wysi∏ku. Na przyk∏ad, z Nauk
i Przymierzy 68:25–31 sporzàdê list´ tego, co Pan powiedzia∏ na
temat obowiàzku rodziców, by nauczali swoje dzieci.

Zadawaj pytania

Odpowiadaj na pytania zadane w pismach Êwi´tych
Pan wielokrotnie zadaje pytanie, a nast´pnie sam na nie odpo-
wiada. Swoich nefickich uczniów zapyta∏: „Jakimi ludêmi
powinniÊcie wi´c byç?” A nast´pnie sam odpowiedzia∏:
„Zaprawd´ powiadam wam, ˝e na Moje podobieƒstwo”
(3 Nefi 27:27).

Ciàgle zadawaj pytania, tak jak opisane to zosta∏o w rozdziale
„Zanim zaczniesz czytaç”. W trakcie czytania mo˝esz inaczej
sformu∏owaç pytania, które wczeÊniej sobie postawi∏eÊ lub
wymyÊliç zupe∏nie nowe. Odpowiadanie sobie na pytania jest
jednym z najwa˝niejszych sposobów zwi´kszania swego zrozu-
mienia podczas osobistego studiowania pism Êwi´tych. Jedno z
najwa˝niejszych pytaƒ brzmi: „Dlaczego Pan zechcia∏ natchnàç
osob´ piszàcà do zapisania danej rzeczy w pismach Êwi´tych?”
Szukaj oczywistych wskazówek, które osoba piszàca zostawia
czasami, kiedy mówi s∏owa w rodzaju „i tak widzimy”.

Odpowiednie podkreÊlenie
s∏owa lecz mo˝e daç nam
pewnoÊç, ˝e ludzie prawi
zostanà oszcz´dzeni przed
niektórymi zniszczeniami
poprzedzajàcymi Drugie
PrzyjÊcie.

W trakcie czytania
Rób przerwy na przemyÊlenia
Wi´kszoÊç bry∏ek z∏ota trudno jest znaleêç na powierzchni ziemi
— trzeba si´ do nich dokopaç. Studiowanie pism Êwi´tych b´dzie
dla ciebie o wiele cenniejsze, jeÊli zwolnisz lub w ogóle zrobisz
przerw´ i wykonasz kilka poni˝ej wymienionych czynnoÊci.

Sprawdê znaczenie wyrazów, których nie rozumiesz
Skorzystaj ze s∏ownika. Cza-
sami sprawdzenie w s∏owniku
wyrazu, którego znaczenie w
swoim mniemaniu ju˝ znasz,
pomaga uzyskaç dodatkowe
informacje. Cz´Êç tego pod-
r´cznika zatytu∏owana „Zro-
zumienie pism Êwi´tych”
pomo˝e ci zrozumieç wiele
trudnych s∏ów i zwrotów.

Bàdê Êwiadomy tego, ˝e
czasami Pan daje prorokom
natchnienie, by we w∏asnych
zapisach do∏àczyli wyjaÊnienie,
które pomaga nam poznaç
znaczenie s∏ów i zwrotów. Na
przyk∏ad, przeczytaj Mosjasz

3:19 i sprawdê, co król Beniamin powiedzia∏, na temat tego, co
oznacza staç si´ jak dziecko.

OdnoÊ do siebie tekst pism Êwi´tych
Wstawianie swego imienia w treÊç wersetów pomaga uczyniç
nauki pism Êwi´tych bardziej osobistymi. Na przyk∏ad, jakie
znaczenie ma wstawienie w∏asnego imienia w miejsce s∏owa
„cz∏owiek” w Moj˝esz 1:39?

U˝ywaj wyobraêni
Wyobraê sobie konkretnà sytuacj´. Na
przyk∏ad, kiedy czytasz I Ks. Moj˝e-
szowà 37, wyobraê sobie, jakbyÊ si´
czu∏, b´dàc jednym z najm∏odszych
braci w rodzinie, w której wszyscy
twoi starsi bracia nienawidziliby ci´
lub byliby o ciebie zazdroÊni.

Czasami pisma Êwi´te ka˝à nam coÊ
sobie wyobraziç. Przeczytaj Alma

5:15–18 i zrób to, co sugeruje Alma. Zapisz, co czu∏eÊ, wyobra-
˝ajàc sobie sytuacj´ opisanà w tych wersetach.

Szukaj ∏àczników
¸àczniki to s∏owa takie jak: i, ale, poniewa˝, dlatego czy pomimo.
Kiedy napotkasz te s∏owa, zwróç uwag´ na to, co pomagajà ci
zrozumieç, ∏àczàc kilka poj´ç. Czasami pokazujà, ˝e kilka poj´ç
jest do siebie podobnych lub ró˝nià si´ od siebie.

Na przyk∏ad, jeÊli zastanowisz si´ nad znaczeniem zwrotu z
powodu w Mosjasz 26:2–3, mo˝esz nauczyç si´ wa˝nej prawdy
o studiowaniu pism Êwi´tych.

Zwrot z powodu wskazuje na
zwiàzek przyczynowo–skut-
kowy pomi´dzy niewiarà
ludzi a tym, ˝e nie sà w sta-
nie zrozumieç pism Êwi´-
tych i s∏ów proroków.
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W innych miejscach zadawane sà pytania, ale nie podaje si´
odpowiedzi — ogólnie rzecz bioràc autor uwa˝a, ˝e odpowiedê
jest oczywista. Jednak˝e czasami autor nie podaje odpowiedzi,
poniewa˝ zadane pytanie wymaga przemyÊlenia i odpowiedê
nie jest natychmiastowa. Na przyk∏ad, przeczytaj Alma 5:14–33
i odpowiedz na pytania zawarte w tych wersetach, jak gdybyÊ
si´ tam znajdowa∏.

Szukaj metafor i symbolicznych znaczeƒ

Zapisuj
Miej pod r´kà kartk´ papieru
lub zeszyt, w którym b´dziesz
móg∏ zapisywaç zagadnienia,
które chcesz zapami´taç, takie
jak spisy, szczególne rzeczy,
których si´ dowiesz lub swoje
odczucia zwiàzane z czymÊ,
co przeczyta∏eÊ. Zapisywanie
myÊli i zagadnieƒ pomaga ci
zapami´taç je, kiedy ponownie
zabierzesz si´ do czytania.
Mo˝esz zapisywaç je równie˝
na marginesie pism Êwi´tych.

Wiele osób lubi zaznaczaç
wa˝ne s∏owa i zwroty w swo-
ich pismach Êwi´tych. Mo˝na to robiç na wiele sposobów.
(Wcale nie musisz tego robiç). Niektóre osoby zakreÊlajà numer
wersetu lub cieniujà albo podkreÊlajà wa˝ne s∏owa i wyra˝enia,
które nadajà wersetowi szczególne znaczenie. Innym sposobem
zaznaczania fragmentów pism Êwi´tych jest zapisywanie na
marginesie odsy∏aczy do innych fragmentów z pism Êwi´tych.
Zapisanie odsy∏aczy do kilku wersetów, które traktujà o tym
samym, tworzy ∏aƒcuch fragmentów z pism Êwi´tych o kon-
kretnej tematyce, które mo˝na odnaleêç, napotykajàc którykol-
wiek fragment ∏aƒcucha. Zaznaczanie fragmentów pism
Êwi´tych mo˝e cz´sto pomóc ci szybciej znaleêç wa˝ne wersety.

Prorocy cz´sto u˝ywajà symboli i wyobra˝eƒ (metafor), by z
wi´kszà mocà przekazaç swoje przes∏ania. Na przyk∏ad, przy-
powieÊci sà sposobem prostego przekazywania przes∏ania i
czynienia tego w taki sposób, by wydobyç z niego wiele g∏´bsze
znaczenie. Historia przybrana w przypowieÊç sprawia, ˝e lekcja
jest o wiele ∏atwiejsza do zapami´tania i bardziej znaczàca.

Oto sugestie, które mogà pomóc ci w zrozumieniu symboli
(metafor) w pismach Êwi´tych:

1. Szukaj interpretacji w pismach Êwi´tych. Na przyk∏ad, w
1 Nefi 8 Lehi mia∏ wizj´. Nast´pnie Nefi mia∏ wizj´, w której
zobaczy∏ to samo, co jego ojciec, ale dowiedzia∏ si´ tak˝e,
jaka jest interpretacja symboli z wizji ojca (zob. 1 Nefi 11–14).

2. Rozwa˝ cechy charakterystyczne symbolu oraz to, czego
symbol mo˝e ci´ nauczyç. Alma u˝y∏ tej metody, wyjaÊniajàc
swemu synowi Helamanowi, czym jest Liahona (zob. Alma
37:38–47).

3. Sprawdê, czy symbol uczy ci´ czegoÊ o Zbawicielu. Pan
powiedzia∏ Adamowi, ˝e „wszystko daje Êwiadectwo o [Nim]”
(Moj˝esz 6:63). Na przyk∏ad, w jaki sposób ró˝ne elementy
historii o ofierze Abrahama, którà mia∏ z∏o˝yç ze swego syna
Izaaka, Êwiadczà o ofierze Jezusa Chrystusa? (zob. I Ks.
Moj˝eszowa 22:1–19; Jakub 4:5).

Po przeczytaniu
Rozwa˝aj
Rozwa˝anie jest g∏´bokim zastanawianiem si´ nad czymÊ,
zadawaniem pytaƒ i ocenianiem tego, co si´ wie i czego si´
nauczy∏o. Czasami pisma Êwi´te nazywajà to „rozmyÊlaniem”
(zob. Ks. Jozuego 1:8). W pismach Êwi´tych istnieje kilka
dobrych przyk∏adów, w których wa˝ne objawienia przychodzà
w wyniku rozwa˝ania — w szczególnoÊci rozwa˝ania pism
Êwi´tych (zob. NiP 76:15–20; 138:1–11).

OdnoÊ pisma Êwi´te do siebie
Odnoszenie pism Êwi´tych
do siebie to porównywanie
ich z w∏asnym ˝yciem. W
celu odniesienia do siebie
fragmentów pism Êwi´tych,
powinieneÊ zadaç sobie
pytania typu: „Jakie zasady
ewangelii znajdujà si´ we
fragmentach, które w∏aÊnie
przeczyta∏em?” czy „W jaki
sposób te zasady odnoszà
si´ do mojego ˝ycia?”

Istotnà cz´Êcià odnoszenia do siebie pism Êwi´tych jest s∏uchanie
podszeptów Ducha, który — jak Pan obieca∏ — „wprowadzi
was we wszelkà prawd´” (Ew. Jana 16:13).

Na przyk∏ad, Nefi odnosi∏ pisma Êwi´te do sytuacji, w jakiej
znalaz∏ si´ on i jego rodzina, stosujàc niektóre z zasad, jakich
naucza∏ Izajasz. Naucza∏ swych braci, ˝e to oni — podobnie jak
dzieci Izraela — odeszli od Boga, a nie Bóg od nich. Naucza∏ ich
tak˝e, ˝e jeÊli odpokutujà, Pan b´dzie im mi∏oÊciwy i im wyba-
czy (zob. 1 Nefi 19:24; 21:14–16). Nefi powiedzia∏, ˝e jeÊli b´dzie
odnosiç s∏owa Izajasza do siebie i swych braci, to zwi´kszy si´
ich wiara w Jezusa Chrystusa jako Odkupiciela (zob. Nefi 19:23).

Czytaj ponownie
Za pierwszym razem, kiedy
czytamy konkretny fragment
z pisma Êwi´tego, nie rozu-
miemy wszystkiego, co si´
w nim znajduje. W zasadzie
prawdziwe zrozumienie
pism Êwi´tych jest procesem,
który trwa przez ca∏e ˝ycie.
Cz´sto po drugim lub trze-
cim czytaniu zauwa˝amy
pewne wzorce, jesteÊmy
w stanie lepiej wyobraziç
sobie konkretne sytuacje
i dog∏´bniej zrozumieç
fragmenty pism Êwi´tych.
Podczas ponownego
czytania mo˝esz szukaç nowych nauk lub zadaç inne pytania.
Napisanie w∏asnymi s∏owami historii lub kilku wersetów mo˝e
pomóc ci dowiedzieç si´, czy zrozumia∏eÊ przeczytany tekst
oraz lepiej zrozumieç pisma Êwi´te.
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Zastosuj
Wiedza, jakà zdob´dziesz na podstawie pism Êwi´tych, nabie-
rze prawdziwej wartoÊci, kiedy zaczniesz stosowaç w ˝yciu to,
czego si´ uczysz. Wi´ksze zbli˝enie si´ do Pana i odczuwanie
Jego pokoju to tylko niektóre z b∏ogos∏awieƒstw, jakie p∏ynà z
˝ycia zgodnego z ewangelià. Ponadto Pan powiedzia∏, ˝e ci,
którzy ˝yjà zgodnie z tym, czego si´ uczà, otrzymajà wi´cej,
podczas gdy osoby, które nie b´d´ ˝yç w zgodzie z posiadanà
wiedzà, stracà to, czego si´ nauczy∏y (zob. Alma 12:9–11).

„Napawajcie si´ s∏owami Chrystusa, bo s∏owa
Chrystusa wyjawià wam wszystko, co macie czyniç”
(2 Nefi 32:2).

Zapisuj
Niektóre osoby prowadzà dziennik, w którym zapisujà g∏ówne
zagadnienia, o których czyta∏y, w∏asne odczucia zwiàzane z tek-
stem lub sposób na jaki stosowaç si´ mo˝e do ich ˝ycia prze-
czytany tekst. JeÊli u˝ywasz tego podr´cznika do programu
seminarium opartego na studiowaniu w domu, musisz prowa-
dziç zeszyt, aby otrzymaç zaliczenie. Zeszyt ten ma przypominaç
dziennik z pism Êwi´tych.

Dobrze jest tak˝e rozmawiaç
z innymi na temat tego,
o czym czytasz. Robienie
notatek w celu zapami´tania
tego, o czym chce si´ rozma-
wiaç i omawianie tego,
czego si´ nauczy∏eÊ, pomo˝e
ci wi´cej zrozumieç i zapa-
mi´taç z tego, co czyta∏eÊ.
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Tydzieƒ 1

Tydzieƒ 2

Tydzieƒ 3

Tydzieƒ 4

Tydzieƒ 5

Tydzieƒ 6

Tydzieƒ 7

Tydzieƒ 8

Tydzieƒ 9

Tydzieƒ 10

Tydzieƒ 11

Tydzieƒ 12

Tydzieƒ 13

Tydzieƒ 14

Tydzieƒ 15

Tydzieƒ 16

Tydzieƒ 17

Tydzieƒ 18

Tydzieƒ 19

Tydzieƒ 20

Tydzieƒ 21

Tydzieƒ 22

Tydzieƒ 23

Tydzieƒ 24

Tydzieƒ 25

Tydzieƒ 26

Tydzieƒ 27

Tydzieƒ 28

Tydzieƒ 29

Tydzieƒ 30

Tydzieƒ 31

Tydzieƒ 32

Tydzieƒ 33

Tydzieƒ 34

Tydzieƒ 35

Tydzieƒ 36

Dni, w które czytam co najmniej przez 10 minut
N Pn Wt Âr Cz Pt S

N Pn Wt Âr Cz Pt S

N Pn Wt Âr Cz Pt S

N Pn Wt Âr Cz Pt S

N Pn Wt Âr Cz Pt S

N Pn Wt Âr Cz Pt S

N Pn Wt Âr Cz Pt S

N Pn Wt Âr Cz Pt S

N Pn Wt Âr Cz Pt S

N Pn Wt Âr Cz Pt S

N Pn Wt Âr Cz Pt S

N Pn Wt Âr Cz Pt S

N Pn Wt Âr Cz Pt S

N Pn Wt Âr Cz Pt S

N Pn Wt Âr Cz Pt S

N Pn Wt Âr Cz Pt S

N Pn Wt Âr Cz Pt S

N Pn Wt Âr Cz Pt S

N Pn Wt Âr Cz Pt S

N Pn Wt Âr Cz Pt S

N Pn Wt Âr Cz Pt S

N Pn Wt Âr Cz Pt S

N Pn Wt Âr Cz Pt S

N Pn Wt Âr Cz Pt S

N Pn Wt Âr Cz Pt S

N Pn Wt Âr Cz Pt S

N Pn Wt Âr Cz Pt S

N Pn Wt Âr Cz Pt S

N Pn Wt Âr Cz Pt S

N Pn Wt Âr Cz Pt S

N Pn Wt Âr Cz Pt S

N Pn Wt Âr Cz Pt S

N Pn Wt Âr Cz Pt S

N Pn Wt Âr Cz Pt S

N Pn Wt Âr Cz Pt S

N Pn Wt Âr Cz Pt S

Rozdzia∏y zadane do przeczytania w tym tygodniu
„Studiowanie pism Êwi´tych”   „Strona tytu∏owa Ksi´gi Mormona”   „Przedmowa, Âwiadectwa...”   1 Nefi 1   2

1 Nefi 3   4   5   6   7   8   9   10

1 Nefi 11   12   13   14   15   16

1 Nefi 17   18   19   20   21   22

2 Nefi 1   2   3   4   5

2 Nefi 6   7   8   9   10

2 Nefi 11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24

2 Nefi 25   26   27   28   29   30

2 Nefi 31   32   33   Jakub 1   2   3   4

Jakub 5   6   7   Enos 1   Jarom 1

Omni 1   S∏owa Mormona 1   Mosjasz 1   2   3

Mosjasz 4   5   6   7   8   9   10

Mosjasz 11   12   13   14   15   16   17   18

Mosjasz 19   20   21   22   23   24   25

Mosjasz 26   27   28   29   Alma 1

Alma 2   3   4   5   6   7

Alma 8   9   10   11   12   13

Alma 14   15   16   17   18   19   20

Alma 21   22   23   24   25   26

Alma 27   28   29   30   31   32   33

Alma 34   35   36   37   38

Alma 39   40   41   42   43   44

Alma 45   46   47   48   49   50

Alma 51   52   53   54   55   56

Alma 57   58   59   60   61   62   63

Helaman 1   2   3   4   5   6

Helaman 7   8   9   10   11   12

Helaman 13   14   15   16   3 Nefi 1   2

3 Nefi 3   4   5   6   7   8   9   10

3 Nefi 11   12   13   14   15   16   17

3 Nefi 18   19   20   21   22   23   24   25   26

3 Nefi 27   28   29   30   4 Nefi 1   Mormon 1   2

Mormon 3   4   5   6   7   8   9

Eter 1   2   3   4   5   6   7   8

Eter 9   10   11   12   13   14   15

Moroni 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10



s∏udzy majà upowa˝nienie do dokonywania obrz´dów zbawienia
w naszych czasach” (Conference Report, paêdz. 1984, 7 lub
Ensign, list. 1984, 8).

Ksi´ga Mormona doprawdy zawiera „[s∏owa] Chrystusa” (zob.
2 Nefi 33:10–11; Moroni 10:26–27). Kiedy wyruszysz w podró˝
po tej Ksi´dze, szukaj Zbawiciela i napawaj si´ Jego s∏owami.
Znajdziesz Go, a twój g∏ód zostanie zaspokojony. Modl si´ i
rozwa˝aj. Otrzymasz odpowiedzi na swoje pytania i troski
poprzez natchnione s∏owa, na które Duch zwróci ci uwag´ lub
dzi´ki niedoÊcignionemu duchowi samej ksi´gi, który sprawi,
˝e b´dziesz w harmonii z procesem objawienia.

Cz´sto zwracaj uwag´ na obietnic´ Moroniego, ˝e jeÊli b´dziesz
pytaç „w szczeroÊci serca, z prawdziwym zamiarem, majàc wiar´
w Chrystusa, objawi On wam prawd´ przez Ducha Âwi´tego.

I przez Ducha Âwi´tego mo˝ecie przekonaç si´ o prawdzie
wszystkiego” (Moroni 10:4–5).

Ksi´ga Mormona, Jeszcze Jedno
Âwiadectwo o Jezusie Chrystusie 
Byç mo˝e ktoÊ ci´ zapyta∏ lub mo˝e sam zastanawia∏eÊ si´: „Czym
jest Ksi´ga Mormona?” Pan oÊwiadczy∏, ˝e Ksi´ga Mormona
„zawiera kronik´ upad∏ego ludu oraz pe∏ni´ ewangelii Jezusa
Chrystusa” (NiP 20:9). Powiedzia∏ tak˝e, ˝e Ksi´ga Mormona
dowodzi prawdziwoÊci Biblii i ˝e Bóg powo∏uje proroków i
daje im natchnienie w dzisiejszych czasach tak samo, jak czyni∏
to w staro˝ytnoÊci (zob. NiP 20:10–12).

W roku 1982 Starszy Boyd K. Packer, cz∏onek Kworum Dwunastu
Aposto∏ów, oznajmi∏ dla wyjaÊnienia Êwiatu, czym jest Ksi´ga
Mormona: „Zgodnie z niedawnà decyzjà Braci, Ksi´ga Mormona
b´dzie od tej chwili nosi∏a tytu∏ ‚Ksi´ga Mormona’ z podtytu∏em
‚Jeszcze Jedno Âwiadectwo o Jezusie Chrystusie’” (Conference
Report, paêdz. 1982, 75 lub Ensign, list. 1982, 53).

Podstawowà rolà Ksi´gi Mormona jest, po pierwsze, „przeko-
nanie ˚ydów i ludzi innych narodów, ˝e Jezus jest Chrystusem,
Wiecznym Bogiem, objawiajàcym si´ wszystkim narodom”
(strona tytu∏owa Ksi´gi Mormona). Drugim celem Ksi´gi
Mormona jest udowodnienie Êwiatu, ˝e Józef Smith jest prawdzi-
wym prorokiem Boga i dlatego KoÊció∏ jest prawdziwy, a kolejni
prorocy przemawiajà w imieniu Boga (zob. NiP 20:8–12). Trzecim
celem jest „przekonanie ludzi, aby przystàpili do Boga
Abrahama, Izaaka i Jakuba, i zostali zbawieni” (1 Nefi 6:4).

Jakie znaczenie mo˝e mieç dla mnie
studiowanie Ksi´gi Mormona?
Niektórzy zastanawiajà si´, dlaczego oprócz Biblii potrzebujemy
Ksi´gi Mormona. Prezydent Ezra Taft Benson, b´dàcy wówczas
Prezydentem Kworum Dwunastu Aposto∏ów, naucza∏:

„Ksi´ga Mormona, zapis Józefa, potwierdza i wyjaÊnia Bibli´.
Usuwa przeszkody, przywraca wiele prostych i cennych prawd.
Âwiadczymy, ˝e Ksi´ga Mormona i Biblia wespó∏ niszczà fa∏szywe
doktryny, koƒczà spory i ustanawiajà pokój. (Zob. 2 Nefi 3:12).

Nie musimy udawadniaç, ˝e Ksi´ga Mormona jest prawdziwa.
Ksi´ga jest dowodem sama w sobie. Musimy jà tylko czytaç i
g∏osiç jà! Ksi´gi Mormona nie trzeba poddawaç próbie — ludzie
na Êwiecie, ∏àcznie z cz∏onkami KoÊcio∏a, poddawani sà próbie
w kwestii tego, co uczynià z tym drugim Êwiadectwem o
Chrystusie.

Âwiadcz´, ˝e Ksi´ga Mormona jest s∏owem Bo˝ym; dlatego˝
Jezus jest Chrystusem, Józef Smith jest prorokiem, KoÊció∏ Jezusa
Chrystusa Âwi´tych w Dniach Ostatnich jest prawdziwy, a jego

Witaj w Ksi´dze Mormona
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Zrozumienie pism Êwi´tych
Strona tytu∏owa

Strona tytu∏owa — Co znaczà poj´cia „Dom Izraela”,
„˚ydzi” i „ludzie innych narodów”?
Jakubowi, synowi Izaaka i wnukowi Abrahama, Pan nada∏ imi´
Izrael (zob. I Ks. Moj˝eszowa 32:28). „Dom Izraela” to jego
potomkowie. „˚ydzi” to, w pierwotnym znaczeniu, ludzie nale-
˝àcy do plemienia Judy, ale z czasem s∏owem tym okreÊlano
wszystkich ludzi z królestwa Judy, nawet jeÊli poszczególne
osoby nie pochodzi∏y z jego plemienia. „Ludzie innych narodów”
to „narody”, które nie pochodzà z domu Izraela lub które nie
wierzà w Boga Izraela. W Ksi´dze Mormona zwrot ludzie innych
narodów mo˝e okreÊlaç tak˝e osoby, które mieszka∏y lub pocho-
dzi∏y z narodów znajdujàcych si´ poza ziemià Izraela, niezale˝nie
od ich rodowodu.

Studiowanie pism Êwi´tych
W trakcie studiowania strony tytu∏owej Ksi´gi Mormona
wykonaj zadanie A.

Odkryj powody

W pierwszym akapicie strony tytu∏owej Moroni wyjaÊnia,
˝e Ksi´ga Mormona zosta∏a „napisana pod przykazaniem, w
duchu proroctwa i objawienia”. W drugim akapicie poda∏ kilka

A

skrócona kronika — kronika
podana w krótszej wersji

resztka — pozosta∏oÊç

Strona tytulowa zosta∏a napisana przez Moroniego, syna
Mormona. Prorok Józef Smith wyjaÊni∏: „Strona tytu∏owa
Ksi´gi Mormona jest dos∏ownym t∏umaczeniem, wzi´tym z
ostatniej p∏yty, po lewej stronie zestawu, czyli ksi´gi z p∏ytami,
zawierajàcej zapis, który zosta∏ przet∏umaczony; j´zyk ca∏oÊci
jest ogólnie taki sam jak wszystkie zapisy hebrajskie i strona
tytu∏owa nie jest w ˝adnym wypadku tworem wspó∏czesnym
ani moim, ani ˝adnego innego cz∏owieka, który ˝yje lub ˝y∏
w tym pokoleniu” (History of the Church, 1:71).

Strona tytu∏owa wyjaÊnia, jakà mocà zosta∏a napisana Ksi´ga
Mormona i dzi´ki jakiej mocy zostanie ujawniona w dnich
ostatnich. Moroni poda∏ tak˝e kilka powodów, dla których
te Êwi´te kroniki zosta∏y napisane i zachowane, by wydobyte
zosta∏y na Êwiat∏o dzienne w naszych czasach.

Strona tytu∏owa
W jaki sposób i dlaczego napisano

Ksi´g´ Mormona
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Strony wprowadzajàce do Ksi´gi Mormona
powodów, dla których Bóg nakaza∏ prowadzenie zapisów ksi´gi.
Znajdê tyle powodów, ile potrafisz i zapisz je w notatniku.
ZakreÊl ten, który jest dla ciebie najwa˝niejszy.

Powy˝sze strony wprowadzajàce zawierajà cenne informa-
cje, które majà pomóc ci zrozumieç i doceniç Ksi´g´ Mor-
mona. Nie pomijaj ich. Zagadnienia zawarte na tych
stronach dadzà ci podstaw´, której b´dziesz potrzebowaç
do zrozumienia tego Êwi´tego zapisu.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Przedmowa

Wprowadzenie, akapit 6 — Co to jest kamieƒ
zwornikowy (podstawa)?

Ksi´ga Mormona jest kamieniem zwornikowym (podstawà) naszej religii.

Prorok Józef Smith powiedzia∏, ˝e „Ksi´ga Mormona jest bardziej
poprawna ni˝ jakakolwiek ksi´ga na ziemi, ˝e stanowi podstaw´
naszej religii” (History of the Church, 4:461). Powiedzia∏ tak˝e:
„Zabierzcie Ksi´g´ Mormona i objawienia — i co zostanie z
naszej religii? Nie b´dzie jej” (History of the Church, 2:52).

Prezydent Ezra Taft Benson wyjaÊni∏:

„Kamieƒ zwornikowy jest Êrodkowym kamieniem ∏uku.
Utrzymuje wszystkie pozosta∏e kamienie na swoim miejscu
i jeÊli zostanie usuni´ty, ∏uk si´ rozpadnie.

Ksi´ga Mormona jest kamieniem zwornikowym naszej religii
na trzy sposoby. Jest zwornikiem w naszym Êwiadectwie o

nauki (akapit 6) — przykaza-
nia, zasady

boskie pochodzenie (akapity
7–8) — b´dàce od Boga

Przedmowa,
Êwiadectwa,

wprowadzenie
oraz spis ksiàg



Chrystusie. Jest kamieniem zwornikowym naszej doktryny. Jest
kamieniem zwornikowym naszego Êwiadectwa w ogóle.

Ksi´ga Mormona jest
zwornikiem naszego Êwia-
dectwa o Jezusie Chrustysie,
który Sam jest kamieniem
w´gielnym wszystkiego, co
robimy. Z mocà i w jasny
sposób sk∏ada Êwiadectwo
o Jego realnoÊci. [...]

Ksi´ga Mormona jest równie˝
kamieniem zwornikowym
doktryny Zmartwychwstania.
Jak ju˝ wczeÊniej wspom-
niano, sam Pan oÊwiadczy∏,
˝e Ksi´ga Mormona zawiera
‚pe∏ni´ ewangelii Jezusa
Chrystusa’ (NiP 20:9). Nie
oznacza to, ˝e zawiera ona
wszystkie nauki i wszystkie
doktryny, jakie kiedykolwiek

zosta∏y objawione. Oznacza to jednak, ˝e w Ksi´dze Mormona
znajdziemy pe∏ni´ tych doktryn, które sà niezb´dne dla naszego
zbawienia. Przedstawione sà w jasny i prosty sposób, tak ˝e
nawet dzieci mogà dowiedzieç si´, jak mogà dostàpiç zbawienia
i wyniesienia. Ksi´ga Mormona oferuje wiele informacji, które
zwi´kszajà nasze zrozumienie doktryn zbawienia. Bez niej wiele
treÊci, których nauczajà inne pisma Êwi´te, nie by∏oby a˝ tak
proste i cenne.

W koƒcu, Ksi´ga Mormona jest kamieniem zwornikowym
naszego Êwiadectwa. Podobnie jak ∏uk zawali si´, jeÊli zwornik
zostanie usuni´ty, tak samo ca∏y KoÊció∏ b´dzie sta∏ lub upadnie
w zale˝noÊci od tego, czy Ksi´ga Mormona zawiera prawd´.
Wrogowie KoÊcio∏a rozumiejà to w jasny sposób. W∏aÊnie dlatego
tak usilnie starajà si´ obaliç prawdziwoÊç Ksi´gi Mormona,
poniewa˝ jeÊli b´dzie jà mo˝na zdyskredytowaç, wówczas rola
Proroka Józefa Smitha upadnie wraz z nià. A razem z nià nasze
roszczenia co do kluczy kap∏aƒskich, objawienia i przywróconego
KoÊcio∏a. Ale i odwrotnie: jeÊli Ksi´ga Mormona zawiera prawd´
— a miliony Êwiadczà, ˝e majà Êwiadectwo od Ducha, ˝e jest
ona prawdziwa — wówczas muszà byç zaakceptowane rosz-
czenia co do Przywrócenia i wszystkiego, co si´ z nim wià˝e”
(Conference Report, paêdz. 1986, 4–5 lub Ensign, list. 1986, 5–6).

Przedmowa — prorocy Êwiadczà o Ksi´dze Mormona
Prezydent Marion G. Romney, który by∏ cz∏onkiem Rady
Prezydenta KoÊcio∏a, powiedzia∏: „Aby nie przejmowaç z∏a
Êwiata, musimy trzymaç si´ kursu, który b´dzie codziennie kar-
mi∏ nasze umys∏y i przywo∏ywa∏ je do rzeczy ducha. Nie znam
lepszego sposobu na osiàgni´cie tego celu ni˝ codzienne czytanie
Ksi´gi Mormona” (Conference Report, kwiec. 1980, 88 lub
Ensign, maj 1980, 66).

Wszyscy prorocy w dniach ostatnich Êwiadczyli o znaczeniu
studiowania Ksi´gi Mormona. Prezydent Ezra Taft Benson
powiedzia∏: „W ksi´dze tej tkwi moc, która zacznie wp∏ywaç na
wasze ˝ycie od chwili, w której rozpoczniecie powa˝ne studio-
wanie jej. Odnajdziecie wi´kszà moc, by oprzeç si´ pokusie.
Odnajdziecie wi´kszà moc, by unikaç podst´pów. Odnajdziecie
wi´kszà moc, by trzymaç si´ prostej i wàskiej Êcie˝ki. Pisma
Êwi´te nazywane sà ‚[s∏owami] ˝ywota’ (NiP 84:85) i nic nie jest
tak bliskie tej prawdy jak Ksi´ga Mormona. Kiedy zaczniecie

∏aknàç i pragnàç tych s∏ów, odkryjecie w ˝yciu coraz to wi´kszà
obfitoÊç” (Conference Report, paêdz. 1986, 6 lub Ensign, list.
1986, 7).

Prezydent Gordon B. Hinckley powiedzia∏: „Pragn´ nak∏oniç
ka˝dego m´˝czyzn´ i kobiet´ [...] oraz ka˝dego ch∏opca i dziew-
czynk´, którzy potrafià czytaç, do ponownego przeczytania w
tym roku Ksi´gi Mormona. Zosta∏a ona napisana dla przekonania
˚ydów i ludzi innych narodów, ˝e Jezus jest Chrystusem.
Cokolwiek byÊmy uczynili, nic nie ma wi´kszego znaczenia ni˝
wzmocnienie w naszym w∏asnym ˝yciu niezachwianego prze-
konania, ˝e Jezus jest Chrystusem, ˝ywym Synem ˝ywego Boga.
Jest to cel, dla którego ta niezwyk∏a i wspania∏a ksi´ga zosta∏a
ujawniona. Pozwólcie, ˝e zaproponuj´ wam jej ponowne prze-
czytanie oraz wzi´cie do r´ki o∏ówka lub czerwonej kredki, jeÊli
takowà posiadacie, i delikatne zaznaczenie ka˝dego odnoÊnika
mówiàcego o Jezusie Chrystusie. Kiedy to uczynicie, ogarnie
was bardzo rzeczywiste przeÊwiadczenie, i˝ zaprawd´ jest to
jeszcze jedno Êwiadectwo o Panu Jezusie Chrystusie” (Teachings
of Gordon B. Hinckley [1997], 44).

Âwiadectwo trzech Êwiadków

Oliver Cowdery David Whitmer Martin Harris

Âwiadectwo trzech Êwiadków — Co oznacza zwrot
„nasze szaty b´dà wolne od krwi wszystkich ludzi”?
U˝yte w tym zwrocie s∏owo „krew” jest symbolem grzechu. O
osobach, które zosta∏y powo∏ane przez Pana do sk∏adania przed
Êwiatem Êwiadectwa, mówi si´, ˝e sà oczyszczone z krwi Êwiata,
o ile wiernie nauczajà i Êwiadczà. JeÊli nie sà wierne w swym
powo∏aniu, poniosà cz´Êciowà odpowiedzialnoÊç za grzechy tych,
którym mogli pomóc dowiedzieç si´ prawdy (zob. Jakub 1:18–19).

Âwiadectwo oÊmiu Êwiadków

Âwiadectwo oÊmiu Êwiadków — Dlaczego Bóg
powo∏a∏ tylu Êwiadków?
Pan oÊwiadczy∏, ˝e „na zeznaniu dwóch albo trzech Êwiadków
opieraç si´ b´dzie ka˝da sprawa” (zob. II List do Koryntian
13:1). Starszy Joseph Fielding Smith, ówczesny cz∏onek Kwo-
rum Dwunastu Aposto∏ów, wyjaÊni∏: „S∏owo [Bo˝e] zawsze g∏o-
szone by∏o przez nale˝ycie wyznaczonych Êwiadków, których
zadaniem by∏o sk∏adanie Êwiadectwa o Jego dziele. Ksi´ga Mor-
mona nie mog∏a zostaç ujawniona i wype∏niç tego prawa w
˝aden inny sposób ni˝ ten, w jaki zosta∏a ujawniona. Prorocy
oÊwiadczyli, ˝e Pan powo∏a ‚tylu Êwiadków, ilu uwa˝a za sto-
sowne’ [zob. 2 Nefi 27:12–14], by ustanowiç swe dzie∏o” (The
Restoration of All Things [1945], 107).

trzymaliÊmy — podnieÊliÊmy

∏aska Boga Ojca — dary
i moc Boga
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Nazwij kamieƒ zwornikowy „Ksi´gà Mormona”. PrzynieÊ swój
∏uk na zaj´cia i poka˝ klasie, w jaki sposób kamieƒ zwornikowy
przytrzymuje wszystkie jego cz´Êci.

W jaki sposób mog´ si´ dowiedzieç,
˝e Ksi´ga Mormona jest prawdziwa?

Przeczytaj dwa ostatnie akapity przedmowy i w notatniku
wyjaÊnij, co musisz zrobiç, ˝eby otrzymaç Êwiadectwo od
Ducha, ˝e Ksi´ga Mormona jest prawdziwa.

Czego byli Êwiadkami?

1. Wypisz, co zobaczyli i us∏yszeli trzej Êwiadkowie oraz co
zobaczy∏o i czego dotyka∏o oÊmiu Êwiadków.

2. Jakie znaczenia ma dla ciebie to, ˝e jedenastu m´˝czyzn z∏o˝y∏o
Êwiadectwo o tym, i˝ Prorok Józef Smith rzeczywiÊcie posiada∏
z∏ote p∏yty oraz to, ˝e trzech z nich widzia∏o anio∏a i us∏ysza∏o
g∏os Pana?

Co zrobi∏o na tobie wra˝enie?

Po przeczytaniu Êwiadectwa Proroka
Józefa Smitha, opisz co najmniej jednà
rzecz, która zrobi∏a na tobie wra˝enie.

Prorok przemawia na temat Ksi´gi
Mormona

Sporzàdê tabel´ z czterema kolumnami. Podpisz pierwszà
kolumn´ „Obiecane b∏ogos∏awieƒstwa”, drugà „Rady dotyczàce
czytania Ksi´gi Mormona”, trzecià „Co zawiera ksi´ga” i
czwartà „Âwiadectwa proroków”. Przeczytaj „Co to jest kamieƒ
zwornikowy” i „Prorocy Êwiadczà o Ksi´dze Mormona” w
podrozdziale „Zrozumienie pism Êwi´tych”. Poszukaj wypo-
wiedzi, które nale˝à do ka˝dej z czterech kategorii i zapisz je
w odpowiedniej kolumnie.

F

E

D

C

Âwiadectwo Proroka Józefa Smitha 

Wprowadzenie do Ksi´gi Mormona

Wprowadzenie — W której cz´Êci Ksi´gi Mormona
znajdujà si´ poszczególne zestawy p∏yt?
Ilustracja na 12 stronie tego podr´cznika pomaga zrozumieç, jak
ró˝ne zestawy p∏yt sk∏adajà si´ na ca∏oÊç zapisu Ksi´gi
Mormona. Zauwa˝, ˝e tekstu by∏o znacznie wi´cej ni˝ tego,
co Mormonowi i Moroniemu uda∏o si´ za∏àczyç na p∏ytach
Mormona (zob. Helaman 3:14–15; Eter 15:33).

Studiowanie pism Êwi´tych
W trakcie studiowania przedmowy, Êwiadectw oraz
wprowadzenia wykonaj nast´pujàce zadania (A–F).

Co to oznacza dla ciebie?

W cytacie z wypowiedzi Proroka Józefa Smitha, w 5 akapicie
przedmowy, znajdujà si´ nast´pujàce trzy zasady mówiàce o
Ksi´dze Mormona. WyjaÊnij w notatniku, dlaczego ka˝da z zasad
jest prawdziwa i co ona oznacza dla ciebie. Skorzystaj z infor-
macji zawartych w przedmowie i podrozdziale „Zrozumienie
pism Êwi´tych”.

1. Ksi´ga Mormona jest „bardziej poprawna ni˝ jakakolwiek
inna ksi´ga na ziemi”.

2. Ksi´ga Mormona stanowi „podstaw´ naszej religii”.

3. Ksi´ga Mormona przybli˝y „do Boga ludzi przestrzegajàcych
jej nauk bardziej ni˝ jakakolwiek inna ksi´ga”.

Zbuduj ∏uk z kamieniem zwornikowym

Zbuduj ∏uk z drewnianych klocków lub innych odpowiednich
materia∏ów (zobacz ilustracj´ pzedstawiajàcà ∏uk na str. 9).

B

A

Êwiecka historia (akapit 2) —
historia królów, wojen, itd.

streszczenie (akapit 3) —
wersja skrócona

oblicze (strona 1, akapit 4) —
wyglàd

rodowody (strona 1, akapit 6)
— miejsce, skàd pierwotnie
pochodzili

rozmyÊlajàc nad niezwyk∏o-
Êcià (strona 2, akapit 3) —
myÊlàc o niezwyk∏ym pocho-
dzeniu

potwierdzone przez obja-
wienia (strona 4, akapit 6) —
zgodnie z tym, co Bóg powie-
dzia∏
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G¸ÓWNE èRÓD¸A KSI¢GI MORMONA

Niektóre ze êróde∏ p∏yt Mormona P∏yty Mormona dane Prorokowi Józefowi Smithowi
(niekoniecznie w tej samej kolejnoÊci co na p∏ytach)

Cytowane w
Mniejsze

p∏yty Nefiego
1 Nefi
2 Nefi
Jakub
Enos

Jarom
Omni

Mosi´˝ne
p∏yty

Ksi´ga Lehiego
(cz´Êç streszczenia

Mormona, 116 stron
t∏umaczenia zgubione
przez Martina Harrisa)

1 Nefi do Ksi´gi
Omniego

S∏owa Mormona

Ksi´ga Mosjasza do
Mormon 7

Mormon 8–9

Eter

Moroni

Cz´Êç
zapiecz´towana

Powód za∏àczenia
mniejszych p∏yt Nefiego

przez Mormona

Wi´ksze
p∏yty Nefiego

Lehi
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Alma
Helaman

3 Nefi
4 Nefi

Mormon 1–7

Zakoƒczenie ksi´gi
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Moroniego

Ksi´ga 
Etera

Osobiste zapisy
Moroniego, w tym

równie˝ strona tytu∏owa
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Dlaczego Nefi napisa∏ t´ ksi´g´?
Nefi mia∏ nadziej´, ˝e czytajàc t´ ksi´g´ nauczymy si´ pewnych
konkretnych prawd. Napisane przez niego wprowadzenie podaje
krótki opis jego rodziny oraz jej podró˝y i zmagaƒ (zobacz
akapit znajdujàcy si´ pod tytu∏em ksi´gi, przed rozdzia∏em 1).
Napisa∏, i˝ wyka˝e, „˝e troskliwe mi∏osierdzie Pana roztacza si´
nad wszystkimi, których wybra∏ ze wzgl´du na ich wiar´, ˝e
czyni ich silnymi i zdolnymi do wyratowania si´” (1 Nefi 1:20).
WyjaÊni∏ tak˝e, ˝e jego celem jest „pisaç o tym, co odnosi si´ do
Boga”, by „[przekonaç] ludzi, aby przystàpili do Boga Abrahama,
Izaaka i Jakuba, i zostali zbawieni” (1 Nefi 6:3–4; zob. tak˝e
Jakub 1:1–4).

Dlatego te˝ w miar´ czytania 1 Nefi bàdê Êwiadomy tego, ˝e
uczy on nas, byÊmy przystàpili do Jezusa Chrystusa i zostali
zbawionymi. Wykorzystujàc doÊwiadczenia swojej rodziny Nefi
pokazuje, ˝e Pan ma moc zbawienia wiernych zarówno w tym
˝yciu jak i w ˝yciu przysz∏ym.

Wydarzenia w 1 Nefi rozpoczynajà si´ na szeÊçset lat przed
narodzeniem Chrystusa. W tamtych czasach, z powodu swej
niegodziwoÊci, ˚ydzi znajdowali si´ pod kontrolà pot´˝nego
imperium babiloƒskiego. Prorok Jeremiasz ostrzega∏ ˚ydów,
by podporzàdkowali si´ Babilonowi albo zostanà zniszczeni
(zob. Ks. Jeremiasza 27:12–13). Prorok Lehi zosta∏ tak˝e
powo∏any, by g∏osiç im pokut´ (zob. 1 Nefi 1:18–19). Jednak˝e
˚ydzi zdecydowali si´ s∏uchaç rad fa∏szywych proroków,
którzy g∏osili, ˝e to Babilon, a nie Juda, zostanie zniszczony
(zob. Ks. Jeremiasza 28:1–4). Powstali wi´c przeciw
Babilonowi i oko∏o roku 586 r. p.n.e. królestwo Judy, wraz

1 Nefi 1
Prorok Lehi zostaje powo∏any,

by ostrzec ˚ydów

Co wiesz o proroku Nefim?
Prawdopodobnie wiesz, ˝e Nefi by∏ jednym z autorów Ksi´gi
Mormona, ale co jeszcze ci o nim wiadomo? W trakcie czytania
1 i 2 Nefi dowiesz si´, ˝e Nefi by∏ tak˝e uczonym, wielkim
myÊliwym, kowalem, budowniczym statków, nawigatorem,
z∏otnikiem, kronikarzem, uciekinierem, budowniczym Êwiàtyni,
królem, wojownikiem, prorokiem i widzàcym. Jak ci si´ wydaje,
czy ktoÊ z tak olbrzymim doÊwiadczeniem mo˝e nauczyç ci´
czegoÊ o ˝yciu?

Gdzie i kiedy ˝y∏ Nefi?
Nefi mieszka∏ w pobli˝u Jerozolimy, w Po∏udniowym Królestwie
Judy, oko∏o 600 lat przed narodzeniem Chrystusa. Pot´˝ne
narody Babilonu i Egiptu walczy∏y ze sobà o panowanie w
tamtej cz´Êci Êwiata i to ma∏e królestwo ˚ydów znajdowa∏o si´
w centrum konfliktu.

Pó∏nocne Królestwo Izraela zosta∏o z powodu swej niegodziwoÊci
podbite, a jego lud uprowadzony w niewol´ przez Asyryjczyków
ponad 100 lat wczeÊniej. W czasach Nefiego szerzy∏a si´ niego-
dziwoÊç, a ˚ydzi byli pod w∏adzà najpierw jednego, potem
drugiego obcego mocarstwa. Prorocy tacy jak Jeremiasz i Lehi,
ojciec Nefiego, prorokowali, ˝e królestwo Judy te˝ zostanie
zniszczone, jeÊli ludzie nie odpokutujà. Prorocy Ezechiel i Daniel
tak˝e ˝yli mniej wi´cej w tym samym czasie.
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ze stolicà w Jerozolimie, zosta∏o zniszczone, a wielu ˚ydów
uprowadzono w niewol´ do Babilonu.

Babilon podbi∏ Asyri´, a nast´pnie ca∏y Izrael.

Czy zastanawia∏eÊ si´, w jaki sposób Pan powo∏uje i przygo-
towuje prawdziwych proroków? Dowiadujemy si´ nieco na
ten temat w 1 Nefi 1, kiedy Nefi mówi nam, w jaki sposób
Pan powo∏a∏ jego ojca, Lehiego, by ten prorokowa∏ ˚ydom.
W trakcie czytania zwróç uwag´ na to, w czym sposób
powo∏ania Lehiego przypomina∏ sposób powo∏ywania innych
proroków. (Na przyk∏ad, zob. Ks. Izajasza 6:1–8; Ks. Ezechiela
1:1–3, 26–28; 2; Objawienie 10:1–2, 8–11; Józef Smith —
Historia 1:15–35).

Zrozumienie pism Êwi´tych
1 Nefi 1

1 Nefi 1:2 — W jakim j´zyku pisa∏ Nefi na p∏ytach?
Nefi mówi o „j´zyku [swojego] ojca” oraz o „[j´zyku] Egipcjan”.
Pod koniec Ksi´gi Mormona Moroni mówi, ˝e zarówno jego
w∏asny tekst jak i tekst jego ojca zosta∏ zapisany w „zreformo-
wanym egipskim” (Mormon 9:32). „Nie wiadomo, czy Nefi,
Mormon i Moroni pisali po hebrajsku, u˝ywajàc zmodyfikowa-
nych liter egipskich czy te˝ zapisów na p∏ytach dokonywali
zarówno w j´zyku egipskim jak i przy u˝yciu egipskich liter,
czy te˝ mo˝e Nefi pisa∏ w jednym j´zyku, a Mormon i Moroni,
którzy ˝yli jakieÊ dziewi´çset lat póêniej, w drugim” (Daniel H.
Ludlow, wyd., Encyclopedia of Mormonism, 5 tomów [1992], 1:179).

tajemnice Boga (w. 1) —
prawdy, których nie mo˝na
zrozumieç bez objawienia
pochodzàcego od Boga

niezliczony poczet (w. 8) —
du˝e zgromadzenie

blask (w. 9) — jasnoÊç

biada (w. 13) — smutek,
nieszcz´Êcie, cierpienie

niegodziwoÊci, wyst´pki
(w. 13, 19) — grzechy; myÊli
i czyny obraêliwe w oczach
Boga

zbawienie Êwiata (w. 19) —
uwolnienie Êwiata od grzechu
poprzez ofiar´ Chrystusa

Przyk∏adowe litery z p∏yt Ksi´gi Mormona

1 Nefi 1:20 — Czego Nefi chcia∏ nas nauczyç?
W wersecie 20 Nefi mówi, dlaczego zapisa∏ histori´ swojej
rodziny (zob. tak˝e „Dlaczego Nefi napisa∏ t´ ksi´g´?” na str. 13
tego podr´cznika). W trakcie czytania jego dwóch ksiàg zwróç
uwag´ na przyk∏ady celu, jaki chcia∏ osiàgnàç.

Studiowanie pism Êwi´tych
W trakcie studiowania 1 Nefi 1 wykonaj dwa z nast´pujàcych
zadaƒ (A–C).

W czym twoje ˝ycie przypomina ˝ycie
Nefiego?

Na poczàtku swego zapisu Nefi si´ przedstawi∏.

1. Uwa˝nie przeczytaj 1 Nefi 1:1–3 i poszukaj kluczowych s∏ów
i zwrotów, które opisujà ˝ycie Nefiego. Mo˝esz zaznaczyç te
s∏owa w pismach Êwi´tych. W notatniku zapisz jedno lub dwa
zdania podsumowujàc to, co Nefi powiedzia∏ nam o sobie.

2. Opisz co najmniej jeden przypadek w swoim ˝yciu, który
przypomina jakieÊ wydarzenie z ˝ycia Nefiego.

Szukaj wzorców

1. Przejrzyj 1 Nefi 1:5–20 i sporzàdê list´ wydarzeƒ, które przy-
trafi∏y si´ Lehiemu. Nast´pujàce pytania pomogà ci odnaleêç
g∏ówne wydarzenia:

• Co najpierw zrobi∏ Lehi? (zob. w. 5).

• Co zobaczy∏? (zob. w. 6–10).

• Co mu dano? (zob. w. 11).

• Czego si´ nauczy∏? (zob. w. 13–14).

• Co zrobi∏ z tym, czego si´ dowiedzia∏? (zob. w. 18).

• W jaki sposób ludzie zareagowali na jego przes∏anie?
(zob. w. 19–20).

2. Przeczytaj nast´pujàce opowieÊci z pism Êwi´tych i wypisz
s∏owa oraz wyra˝enia wskazujàce na to, ˝e inni prorocy mieli
doÊwiadczenia podobne do tych, które mia∏ prorok Lehi: Ks.
Ezechiela 1:1–3, 26–28; 2; Objawienie 10:1–2, 8–11; Józef Smith
— Historia 1:15–35.

3. Czego uczy ci´ to o powo∏aniu Proroka Józefa Smitha?

Napisz streszczenie

Nefi przeczyta∏ zapisy swego ojca, a nast´pnie je streÊci∏, czyli
poda∏ skróconà wersj´, na w∏asnych p∏ytach. Streszczajàc je,
wybra∏ te cz´Êci, które jego zdaniem mia∏y pomóc nam lepiej
zrozumieç Zbawiciela i Jego pragnienie udzielenia nam pomocy.

C

B

A
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1 Nefi 2:2–6 — Gdzie znajdowa∏a si´ pustynia?
Lehi poprowadzi∏ swà rodzin´ z Jerozolimy do Morza
Czerwonego w pobli˝e Zatoki Akaba. Odleg∏oÊç ta wynosi∏a
180 mil (290 kilometrów). By∏a to goràca i ja∏owa kraina, znana
z∏odziejom, którzy czyhali na nieprzygotowanych podró˝nych.
Dotar∏szy do Morza Czerwonego, Lehi skr´ci∏ na po∏udnie i
podró˝owa∏ jeszcze trzy dni, zanim rozbi∏ obóz w dolinie rzeki.
Podró˝ do tego miejsca z Jerozolimy mog∏a zajàç rodzinie
Lehiego oko∏o czternastu dni. W trakcie czytania o powrotnych
w´drówkach do Jerozolimy, pami´taj o czasie podró˝y oraz
odleg∏oÊciach, o których mowa.

1 Nefi 2:11 — Kto to jest „wizjoner”?
Lehiego nazwano wizjonerem, poniewa˝ mia∏ wizje, sny oraz
inne objawienia od Boga. Wielu ludzi uwa˝a∏o to za dobrà
cech´, ale Laman i Lemuel u˝yli tego zwrotu, by przedstawiç
Lehiego jako niepraktycznego marzyciela.

Studiowanie pism Êwi´tych
W trakcie studiowania 1 Nefi 2 wykonaj zadanie A lub B, a
nast´pnie zadanie C.

Napisz artyku∏ do gazety

˚ydzi wyÊmiewali Lehiego i byli rozgniewani na niego, poniewa˝
publicznie Êwiadczy∏ o ich niegodziwoÊci. Udawaj, ˝e jesteÊ
reporterem gazety, który poszed∏ odwiedziç Lehiego w jego
domu i zobaczy∏, ˝e ca∏a jego rodzina znikn´∏a. Podczas roz-
mowy z sàsiadami zdoby∏eÊ informacje zapisane w 1 Nefi 2:1–4.
W notatniku napisz artyku∏ do gazety opisujàcy nag∏e znikni´cie
Lehiego i jego rodziny.

Napisz wiadomoÊç

Nefi opisa∏ Lamana i Lemuela jako „hardych”, poniewa˝ byli
uparci w swej nieprawoÊci. Nie wierzyli, ˝e ich ojciec jest
natchniony przez Boga i czuli gniew, gdy˝ zostawili swojà ziemi´
i bogactwo w Jerozolimie i cierpieli na pustyni (zob. 1 Nefi
2:11–13). Ich brat Nefi „bolejàc nad twardoÊcià ich serc [wo∏a∏]
do Boga, modlàc si´ za nich” (w. 18). Napisz list do Lamana i
Lemuela o znaczeniu, jakie ma szanowanie ojca i okazywanie
pokory, po to, by poznali, „jak post´puje Bóg, który ich stworzy∏”
(w. 12).

Porównaj czyny oraz ich rezultaty

Reakcje Lamana i Lemuela na decyzj´ ojca dotyczàcà opuszczenia
Jerozolimy znacznie ró˝ni∏y si´ od reakcji Nefiego.

1. Przejrzyj 1 Nefi 2:11–14 i wypisz co najmniej trzy powody,
dla których Laman i Lemuel si´ zbuntowali.

2. Przejrzyj wersety 16–17 i opisz, co uczyni∏ Nefi, co pomog∏o
mu nie buntowaç si´.

3. Na podstawie wiedzy uzyskanej z tych wersetów, odpowiedz,
co ludzie powinni robiç, by nie buntowaç si´ przeciw przyka-
zaniom Boga.
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B

A

Napisanie streszczenia jest wyzwaniem, poniewa˝ autor musi
zdecydowaç, co w nim zawrzeç, a czego nie za∏àczaç. Napisz
streszczenie trzech wersetów z 1 Nefi 1, skracajàc je do jednego
zdania. Napisz je, majàc na uwadze ten sam cel, który mia∏
Nefi (zob. „Dlaczego Nefi napisa∏ t´ ksi´g´?” na str. 13 tego
podr´cznika).

Lehi nie by∏ jedynym prorokiem, który rozgniewa∏ ˚ydów,
nauczajàc prawdy. Mniej wi´cej w tym samym czasie prze-
Êladowano tak˝e i uwi´ziono Jeremiasza. W 1 Nefi 2 przeczy-
tasz o tym, co Pan uczyni∏, by ocaliç Lehiego i jego rodzin´
nie tylko przed rozgniewanymi ˚ydami, ale tak˝e przed
nadchodzàcym zniszczeniem Jerozolimy. Czego nauczy∏eÊ
si´ z ró˝nych sposobów reagowania dzieci Lehiego na proÊb´,
którà Pan do niego skierowa∏?

Zrozumienie pism Êwi´tych
1 Nefi 2

hardoÊç (w. 11) — upór, duma

szemraç (w. 12) — narzekaç
lub nie zgadzaç si´ z czymÊ
w skrytoÊci

zmiesza∏ ich (w. 14) —
zawstydzi∏ ich, tak ˝e nie byli
w stanie odpowiedzieç

dyscyplina (w. 24) — nie-
szcz´Êcie, przekleƒstwo,
udr´ka

1 Nefi 2
„Wo∏a∏em do Pana,

i nawiedzi∏ mnie On”
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Czy spróbowa∏byÊ jeszcze raz, jeÊli stara∏byÊ si´ wykonaç
trudne zadanie dane ci przez ojca i nie uda∏oby ci si´ to? Czy
podda∏byÊ si´, gdybyÊ niemal straci∏ ˝ycie podczas drugiej
próby, która te˝ ci si´ nie powiod∏a? Czy podszed∏byÊ do
zadania inaczej, wiedzàc, ˝e zosta∏o ci dane przez Ojca
Niebieskiego, a nie przez twojego ziemskiego ojca? W 1 Nefi
3–4 zadanie takie zosta∏o powierzone synom Lehiego. Zwróç
uwag´, kto mia∏ wiar´ w to, ˝e zadanie da si´ wykonaç i dla-
czego ta osoba mia∏a takà wiar´. Zwróç tak˝e uwag´ na to,
˝e wiara nie uczyni∏a zadania ∏atwym — jedynie mo˝liwym
do wykonania.

Zrozumienie pism Êwi´tych
1 Nefi 3

1 Nefi 3:11 — Co to znaczy „rzucaç losy?”
Rzucanie losów by∏o sposobem podejmowania decyzji. Dok∏adny
sposób nie jest nam znany, ale wspó∏czesne praktyki ciàgni´cia
s∏omek czy rzucania monetà odzwierciedlajà t´ samà zasad´.
Jednak˝e w staro˝ytnoÊci wierzono, ˝e Pan decydowa∏, jaki
b´dzie wynik losowania (zob. PrzypowieÊci Salomona 16:33).

1 Nefi 3:3, 12–13, 23–27; 4:7–9, 12–13, 19–22 — Co
wiemy o Labanie?
Pewien pisarz, Âwi´ty w Dniach Ostatnich, zwróci∏ uwag´ na
kilka rzeczy, których mo˝emy si´ dowiedzieç o Labanie na pod-
stawie tych rozdzia∏ów: „Mi´dzy wierszami dowiadujemy si´,
˝e dowodzi∏ garnizonem pi´çdziesi´ciu ludzi, ˝e w pe∏nym
uzbrojeniu ceremonialnym spotyka∏ si´ ze ‚[starszymi] ˚ydów’
(1 Nefi 4:22) na tajemnych nocnych zebraniach, ˝e sprawowa∏
piecz´ nad skarbcem, ˝e pochodzi∏ ze starej arystokracji i by∏
dalekim krewnym Lehiego, ˝e prawdopodobnie pe∏ni∏ swojà
funkcj´ ze wzgl´du na swe pochodzenie, jako ˝e nie otrzyma∏
jej za zas∏ugi, ˝e jego dom pe∏ni∏ rol´ przechowalni bardzo sta-
rych zapisów, ˝e by∏ du˝ej postury, ∏atwo wpada∏ w gniew, by∏
przebieg∏y i niebezpieczny, a w negocjacjach okrutny, chciwy,
bez skrupu∏ów, s∏aby i majàcy sk∏onnoÊç do trunków” (Hugh
Nibley, Lehi in the Desert, and the World of the Jaredites [1988], 97).

rodowód moich ojców, rodo-
wód mojego ojca (w. 3, 12) —
imiona i historia mojego ojca
oraz innych przodków

wyryte (w. 3, 12) — wyci´te
lub wydrapane w metalu

niegodziwoÊci (w. 29) —
grzechy

1 Nefi 3–4
Majàc wiar´ w to, ˝e Pan

udzieli pomocy

1 Nefi 4

1 Nefi 4:10–18 — Dlaczego Nefi zabi∏ Labana?
Prorok Józef Smith powiedzia∏:

„To, co jest z∏e w pewnych okolicznoÊciach, mo˝e byç i cz´sto
jest dobre w innych.

Bóg powiedzia∏: ‚Nie zabijaj’ [II Ks. Moj˝eszowa 20:13]; przy
innej okazji powiedzia∏: ‚ob∏o˝ysz [narody] klàtwà’ (tzn. ca∏ko-
wicie zniszczysz — przyp. t∏um) [V Ks. Moj˝eszowa 20:17]. Jest
to zasada, zgodnie z którà zarzàdza si´ niebiosami — poprzez
objawienie dostosowane do okolicznoÊci, w których znajdujà si´
dzieci królestwa. Czegokolwiek Bóg wymaga, jest to w∏aÊciwe
— niezale˝nie od tego, co to jest, pomimo ˝e mo˝emy nie poj-
mowaç przyczyny nawet na d∏ugo po tym, jak dane wydarzenia
b´dà mia∏y miejsce. JeÊli przede wszystkim szukamy królestwa
Boga, wszystko co dobre zostanie dodane” (Teachings of the
Prophet Joseph Smith, wyb. Joseph Fielding Smith [1976], 256).

1 Nefi 4:30–38 — Moc przysi´gi w czasach Nefiego
Zwrot „jak Pan ˝yje i jak ja ˝yj´” (1 Nefi 4:32) jest przyk∏adem
uroczystej przysi´gi i w dawnych czasach by∏ on na Bliskim
Wschodzie uwa˝any za najÊwi´tszy. „˚eby przysi´ga by∏a
najbardziej wià˝àca i uroczysta, nale˝a∏o jà sk∏adaç na ˝ycie
jakiejkolwiek istoty, choçby by∏oby to êdêb∏o trawy. Jedynym
powa˝niejszym rodzajem przysi´gi od ‚jak ja ˝yj´’ albo (rzadziej
u˝ywana) ‚na mà g∏ow´’, jest [...] ‚jak Bóg ˝yje’ i ‚jak Pan ˝yje’”
(Hugh Nibley, An Approach to the Book of Mormon, 2 wyd.
[1964], 104).

Zauwa˝, jak szybko Zoram uspokoi∏ si´, s∏yszàc s∏owa Nefiego
(zob. 1 Nefi 4:35) i jak szybko bracia zaufali Zoramowi po tym,
jak z∏o˝y∏ przysi´g´, ˝e z nimi pójdzie (zob. w. 37). W naszych
czasach, w których obietnice cz´sto zdajà si´ byç mniej Êwi´te, to
co sta∏o si´ pomi´dzy Nefim i Zoramem, jest doprawdy niezwy-
k∏e. Zobacz tak˝e 1 Nefi 3:15, gdzie Nefi sk∏ada przysi´g´, ˝e
wrócà po mosi´˝ne p∏yty.
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nak∏ania∏ (w. 10) — przyka-
za∏, zobowiàza∏, zmusi∏

zmarnieç (w. 13) — stop-
niowo si´ rozpadaç, s∏abnàç

ka˝dy drobiazg (w. 19) —
ka˝da cz´Êç

przypasaç (w. 19) — na∏o˝yç
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Czy cuda powodujà wiar´?

Po dwóch nieudanych próbach Laman i Lemuel winili Nefiego
za to, co si´ sta∏o i zacz´li biç jego i Sama kijem.

1. Przejrzyj 1 Nefi 3:28–31 i opisz w notatniku, co si´ wydarzy∏o,
˝eby ich powstrzymaç.

2. Nawet po tym, co mia∏o miejsce, starsi bracia nadal nie wie-
rzyli, ˝e Bóg jest pot´˝niejszy od Labana (zob. w. 31). Napisz
krótkà notatk´ o tym, dlaczego, twoim zdaniem, Laman i
Lemuel nie chcieli wierzyç.

3. Przejrzyj 1 Nefi 4:1–3 i napisz kolejnà notatk´ o tym, dlaczego,
twoim zdaniem, wiara Nefiego by∏a tak silna.

Jak wielkà wartoÊç stanowià pisma Êwi´te? W 1 Nefi 4 Nefi
dowiaduje si´, ˝e „lepiej, ˝eby jeden cz∏owiek zginà∏, ni˝
gdyby naród mia∏ zmarnieç i zginàç w niewierze” (w. 13).
W 1 Nefi 5 znajduje si´ opis emocji, jakich Lehi i Saria
musieli doÊwiadczyç, gdy pos∏ali swoich synów z powrotem
po p∏yty z pismami Êwi´tymi, jak równie˝ opis tego, co Lehi
znalaz∏ na p∏ytach i co uczyni∏o ich wysi∏ki i ofiar´ warymi
zachodu. W 1 Nefi 6 przeczytasz o tym, co Nefi czu∏ wzgl´dem
pism Êwi´tych, które pisa∏. W trakcie czytania tych rozdzia-
∏ów rozwa˝, jakà wartoÊç majà dla ciebie pisma Êwi´te.

Zrozumienie pism Êwi´tych
1 Nefi 5

1 Nefi 6:3–6 — Dlaczego Nefi prowadzi∏ kronik´?
Wi´kszoÊç ksià˝ek pisze si´ w celu przekazania informacji,
przekonania do idei lub dla zapewnienia rozrywki, ale ich
ostatecznym celem jest osiàgni´cie zysku i zadowolenie czytel-
nika. Nefi wyjaÊnia, ˝e jego kronika nie zosta∏a napisana dla
zadowolenia Êwiata, ale by zadowoliç Boga (zob. 1 Nefi 6:5).
W celu uzyskania dodatkowych informacji co do powodu, dla
którego Nefi prowadzi∏ kronik´, zobacz 1 Nefi 9.

Studiowanie pism Êwi´tych
W trakcie studiowania 1 Nefi 5–6 wykonaj dwa z nast´pujàcych
zadaƒ (A–C).

op∏akiwaç (w. 1) — byç
bardzo smutnym

ocaliç (w. 14)—zachowaç

1 Nefi 5–6
Znaczenie Êwi´tych zapisów

CStudiowanie pism Êwi´tych
W trakcie studiowania 1 Nefi 3–4 wykonaj dwa z nast´pujàcych
zadaƒ (A–C).

Fragment z pisma Êwi´tego do
opanowania — 1 Nefi 3:7

1. Przeczytaj 1 Nefi 3:1–8, a nast´pnie zapisz w notatniku, co
nast´puje: _________ i _________ , co Pan nakaza∏, bo _________ .
Przyjrzyj si´ wersetowi 7 i w ka˝de puste miejsce wpisz jedno
s∏owo. WyjaÊnij, jak to zdanie podsumowuje przyczyny, dla
których Nefi nie szemra∏ tak jak jego bracia.

2. Przepisz werset 7, wstawiajàc w∏asne imi´ w miejsce imienia
Nefi. Nast´pnie opisz co najmniej jedno wydarzenie, kiedy to
podobnie jak Nefi, wykaza∏eÊ si´ wiarà i odwagà i uczyni∏eÊ
coÊ trudnego, o co prosi∏ ci´ Pan.

3. Podsumuj znaczenie 1 Nefi 3:7, zapisujàc krótkie i ∏atwe do
zapami´tania zdanie, takie jak „Staraj si´ bardziej” lub
„Ka˝dy cz∏onek misjonarzem”.

Czego mo˝emy nauczyç si´ z tej misji?

1. Nefi i jego bracia trzykrotnie próbowali zdobyç mosi´˝ne
p∏yty od Labana. Pierwsze dwie próby opisane sà w 1 Nefi
3:11–27. Narysuj w notatniku poni˝szà tabelk´. Pos∏ugujàc si´
tekstem wpisz w pustych miejscach, co wydarzy∏o si´ pod-
czas pierwszych dwóch prób i wyjaÊnij, dlaczego, twoim
zdaniem, nie powiod∏y si´ one.

2. Przejrzyj 1 Nefi 4, wype∏nij tabelk´, opisujàc trzecià prób´ i
odpowiedz na nast´pujàce pytania, które pomogà ci rozwa˝yç
studiowany tekst:

a. Jakie dostrzegasz ró˝nice pomi´dzy tym, czemu ufali bracia
Nefiego podczas pierwszych dwóch prób zdobycia p∏yt i
tym, komu ufa∏ Nefi przy trzeciej próbie? (zob. 1 Nefi
3:11–13, 24; 1 Nefi 4:5–12).

b. W jaki sposób to, czego si´ dowiedzia∏eÊ o powodzeniu
trzeciej próby, pomaga ci odnosiç sukcesy podczas wyzwaƒ,
którym stawiasz czo∏o?

c. Czego mo˝esz si´ dowiedzieç o wartoÊci, jakà Pan przyk∏ada
do pism Êwi´tych, bioràc pod uwag´ przykazanie Pana,
˝eby Nefi zabi∏ Labana?

3. Zastosuj doÊwiadczenie Nefiego do w∏asnego ˝ycia. Opisz co
najmniej jedno wyzwanie z przesz∏oÊci, w obliczu którego
przyk∏ad Nefiego pomóg∏ ci dokonaç w∏aÊciwego wyboru.

Dlaczego, twoim
zdaniem, próba
si´ powiod∏a bàdê
nie powiod∏a?

Co si´ sta∏o?

Co uczynili lub
uczyni∏?

Kto poszed∏?

Trzecia
próba

Druga
próba

Pierwsza
próba

B

A
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Zrób zapis w dzienniku

1. Po przeczytaniu 1 Nefi 5 zrób zapis w dzienniku z punktu
widzenia Sarii, opisujàc swoje uczucia z wersetów 1–9. Zapisz:

a. na co si´ uskar˝a∏a

b. co powiedzia∏ jej Lehi

c. co wzmocni∏o jej Êwiadectwo

2. Sporzàdê notatk´ na temat w∏asnych doÊwiadczeƒ, które
pomog∏y ci osiàgnàc wiedz´, ˝e Bóg dotrzymuje Swoich
obietnic i b∏ogos∏awi tych, którzy Go kochajà i Mu s∏u˝à.

Sporzàdê list´

1. Sporzàdê list´ rzeczy, które Lehi odnalaz∏ na mosi´˝nych p∏y-
tach, uzupe∏niajàc w notatniku nast´pujàce zdania (zob.
1 Nefi 5:10–16):

a. P∏yty zawiera∏y pi´ç _____________________________________.

b. Zawiera∏y tak˝e zapis do czasu panowania _______________.

c. Zawiera∏y równie˝ proroctwa _________________ oraz wiele
proroctw __________________.

d. By∏ na nich rodowód __________ , z którego dowiedzia∏ si´,
˝e jest potomkiem __________.

2. Przejrzyj 1 Nefi 5:17–22 i opowiedz, jaki wp∏yw mia∏o na
Lehiego czytanie pism Êwi´tych. Jaki wp∏yw ma na ciebie
Duch, kiedy czytasz pisma Êwi´te?

NaÊladuj przyk∏ad Nefiego

1. Na podstawie przeczytanego tekstu w 1 Nefi 6, odpowiedz,
o czym Nefi chcia∏ pisaç. Co chcia∏ pominàç? Dlaczego?

2. NaÊladujàc przyk∏ad Nefiego, wypisz 5 rzeczy, które chcia∏byÊ
wypowiedzieç w swoim Êwiadectwie i które sà „mi∏e Bogu i
tym, którzy nie nale˝à do Êwiata” (w. 5).

Nefiemu i jego braciom nakazano, by udali si´ w kolejnà
wypraw´ do Jerozolimy. Tym razem zostali pos∏ani po Ismaela
i jego rodzin´, by ci do∏àczyli do nich na pustyni. Dlaczego
Pan wybra∏ rodzin´ Ismaela? Dlaczego Ismael mia∏by przy-
∏àczyç si´ do Lehiego? Jak Laman i Lemuel zareagowali na
to zadanie? W trakcie czytania 1 Nefi 7 szukaj mo˝liwych
odpowiedzi na te pytania.

1 Nefi 7
Ismael do∏àcza do Lehiego na pustyni

C

B

A Zrozumienie pism Êwi´tych
1 Nefi 7

1 Nefi 7:2 — Dlaczego Pan wybra∏ rodzin´ Ismaela?
Pan nakaza∏ Lehiemu, ˝eby pos∏a∏ swych synów do Jerozolimy
i sprowadzi∏ Ismaela wraz z rodzinà na pustyni´. Ismael musia∏
zostaç wybrany, co najmniej cz´Êciowo, ze wzgl´du na sw prag-
nienie podà˝ania za Panem. Nefi napisa∏, ˝e „[przekazali] mu
s∏owa Pana” (1 Nefi 7:4) i „Pan zmi´kczy∏ serce Ismaela” (w. 5).

Studiowanie pism Êwi´tych
W trakcie studiowania 1 Nefi 7 wykonaj zadanie A lub B.

Wypisz, co nastàpi∏o

Wypisz g∏owne wydarzenia z 1 Nefi 7. Zwróç szczególnà
uwag´ na wersety 1, 4–6, 8, 16, 18–19 i 22.

Przeanalizuj i zastosuj to, co si´ zdarzy∏o

1. Przejrzyj 1 Nefi 7:1–5 i wyjaÊnij, dlaczego, twoim zdaniem,
Pan wybra∏ Ismaela i jego rodzin´, by ci przy∏àczyli si´ do
Lehiego na pustyni (dla uzyskania dodatkowej pomocy zobacz
podrozdzia∏ „Zrozumienie pism Êwi´tych”).

2. W wersetach 10–12 Nefi powtarza ten sam zwrot trzy razy.
Jaki to zwrot? Dlaczego zapominanie mog∏o staç si´ dla
Lamana i Lemuela przyczynà buntu? Wypisz co najmniej
trzy rzeczy lub doÊwiadczenia z w∏asnego ˝ycia, które mogà
pomóc ci byç bardziej pos∏usznym, jeÊli zawsze b´dziesz o
nich pami´taç.

3. Sporzàdê krótkà notatk´ opisujàcà to, jak 1 Nefi 7:16–19 daje
przyk∏ad „troskliwego mi∏osierdzia”, które na poczàtku swej
ksi´gi Nefi obieca∏ nam pokazaç (zob. 1 Nefi 1:20).

B

A

wskazane (w. 1) — w∏aÊciwe
lub màdre

chcieli (w. 14) — usilnie
dà˝yli
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Znajdê klucz

W swoim Ênie Lehi znalaz∏ si´ na wiele godzin na ciemnym
pustkowiu (zob. 1 Nefi 8:4–9). Co uczyni∏, by wydostaç si´ z
ciemnoÊci? W jaki sposób ciemnoÊç, jakiej doÊwiadczy∏ Lehi,
przypomina Êwiat, w którym ˝yjemy? Jak mo˝e pomóc ci to,
co uczyni∏ Lehi, by wydostaç si´ z ciemnoÊci?

Dopasuj fragment z pisma Êwi´tego 
do zwrotu

Sen Lehiego pomaga nam zrozumieç zasady, które sà istotne w
˝yciu i w naszych wysi∏kach, by ˝yç zgodnie z ewangelià. Obrazy
ze snu sà symboliczne i przedstawiajà rzeczywiste wyzwania, z
którymi borykamy si´ ka˝dego dnia. Wypisz, tak jak poni˝ej, co
zobaczy∏ Lehi, a nast´pnie, na podstawie tekstu przeczytanego
w 1 Nefi 8, wybierz zwrot, który najlepiej opisuje dany obraz.

Napisz wywiad do gazety

Lehi mówi nam, ˝e owoc drzewa, który zobaczy∏ we Ênie, „by∏
po˝àdany, gdy˝ czyni∏ on ludzi szcz´Êliwymi” (1 Nefi 8:10) i
skosztowanie tego owocu nape∏ni∏o go „wielkà radoÊcià” (w. 12).
Lehi zobaczy∏ we Ênie cztery grupy ludzi, którzy symbolizujà
ludzi w tym ˝yciu:

• Tych, którzy starali si´ dotrzeç do drzewa, ale zgubili si´
w ciemnej mgle (zob. w. 21–23)

• Tych, którzy dotarli do drzewa, ale odeszli, kiedy drwi∏y
z nich t∏umy (zob. w. 24–25, 28)

• Tych, którzy pragn´li ogromnego i przestronnego budynku
bardziej ni˝ owocu drzewa (zob. w. 26–27, 31–33)

• Tych, którzy dotarli do drzewa i nie byli zawstydzeni (zob.
w. 30)

C

a. sta∏ przy drzewie ˝ycia
b. sta∏ po drugiej stronie rzeki

9. „Ogromny, przestronny
budynek” (w. 26)

a. utrudnia∏a podró˝
b. by∏a wywo∏ana przez licznie

znajdujàcych si´ tam ludzi

8. „Ciemna mg∏a” (w. 23)

a. ∏atwo by∏o nià iÊç
b. trudno by∏o nià iÊç

7. Wàska Êcie˝ka wiodàca
wzd∏u˝ rzeki (zob. w. 20)

a. prowadzi∏ po Êcie˝ce do drzewa
b. oddziela∏ podró˝nych od rzeki

6. „˚elazny pr´t” (w. 19)

a. niebezpieczeƒstwo
b. b∏ogos∏awieƒstwo

5. „[Rzeka]” (w. 13)

a. centrum snu
b. przyczyna zatroskania Lehiego

4. Drzewo o cudownym
owocu (zob. w. 10)

a. tak˝e ciemne i pos´pne miejsce
b. neutralne miejsce

3. „Olbrzymie i rozleg∏e
pole” (w. 9)

a. pomóg∏ Lehiemu si´ uspokoiç
b. przestraszy∏ Lehiego

2. „[Cz∏owiek ubrany] w
bia∏à szat´” (w. 5)

a. przyjemne miejsce
b. straszne miejsce

1. „Ciemne i pos´pne
pustkowie” (w. 4)

Który zwrot najlepiej to
opisuje?Co zobaczy∏ Lehi

B

A

Natchniony sen Lehiego symbolicznie przedstawia nasze ˝ycie
doczesne. Mo˝emy znaleêç w nim swoje odzwierciedlenie i
zobaczyç, dokàd b´dziemy zdà˝aç w ˝yciu, jeÊli pozostaniemy
na obecnej Êcie˝ce. Zwróç uwag´ na to, co przynosi∏o Lehiemu
radoÊç i wywo∏a∏o smutek. Zwróç tak˝e uwag´ na to, co we
Ênie Lehiego robi∏y jego dzieci. Dlaczego niektórym zagra˝a∏o
niebezpieczeƒstwo? Zastanów  si´, jak czu∏ si´ Lehi, kiedy
rozwa˝a∏ to, co Pan objawi∏ mu we Ênie.

Zrozumienie pism Êwi´tych
1 Nefi 8

Studiowanie pism Êwi´tych
W trakcie studiowania 1 Nefi 8 wykonaj dwa z nast´pujàcych
zadaƒ (A–C).

wyruszaç (w. 22) — rozpo-
czynaç podró˝

drwiç (w. 28) — wyÊmiewaç,
˝artowaç

1 Nefi 8
Sen Lehiego
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1. Wyobraê sobie, ˝e jesteÊ reporterem gazety i przeprowadzi∏eÊ
wywiad z jednà osobà z ka˝dej grupy. Na postawie tego, co
przeczyta∏eÊ o ka˝dej grupie, napisz, jak, twoim zdaniem,
ka˝da z tych osób odpowiedzia∏aby na nast´pujàce pytania:

a. Gdzie stara∏ si´ pan dotrzeç? Dlaczego?
b. Czy dotar∏ pan do miejscu, do którego pan zmierza∏?

Dlaczego tak albo dlaczego nie?
c. Czy podoba si´ panu miejsce, w którym pan si´ znalaz∏?

Dlaczego tak albo dlaczego nie?

2. Za∏ó˝my, ˝e b´dziesz móg∏ przeprowadziç wywiad z tymi
samymi osobami w ˝yciu przysz∏ym. Napisz, jak, twoim
zdaniem, odpowiedzia∏yby na ostatnie pytanie z tego punktu
widzenia.

Nefi prowadzi∏ dwa zestawy p∏yt. Jeden by∏ Êwieckà historià
jego ludu (wi´ksze p∏yty Nefiego), a drugi by∏ Êwi´tym zapi-
sem (mniejsze p∏yty Nefiego). W trakcie czytania 1 Nefi 9,
poszukaj powodów prowadzenia dwóch kronik, które wymie-
nia Nefi. W podrozdziale „Zrozumienie pism Êwi´tych”
dowiesz si´, co dziÊ wiemy o przyczynach prowadzenia dwóch
zestawów p∏yt. Wydarzenie to uczy nas, ˝e Pan posiada
plan, który bierze pod uwag´ zarówno nasze pora˝ki jak i
nasze sukcesy.

Zrozumienie pism Êwi´tych
1 Nefi 9

1 Nefi 9:3–6 — W màdrym celu
W 1828 roku Prorok Józef Smith t∏umaczy∏ Ksi´g´ Mormona
i ukoƒczy∏ r´kopis na 116 stronie. Martin Harris wielokrotnie
usilnie prosi∏ Józefa, by pozwoli∏ mu pokazaç to t∏umaczenie
rodzinie. Na poczàtku Pan powiedzia∏ „nie”, ale w koƒcu
zezwoli∏ na to, pod warunkiem, ˝e Martin obieca, ˝e poka˝e je
tylko kilku wybranym osobom. Martin Harris z∏ama∏ swà obiet-
nic´ i 116 stron zagin´∏o. Józef by∏ przygn´biony, ale dzi´ki
temu doÊwiadczeniu nauczy∏ si´ cennej lekcji o pos∏uszeƒstwie
i o tym, ˝e niegodziwi nie sà w stanie powstrzymaç Ojca
Niebieskiego od dokonania Swego dzie∏a (zob. NiP 3:1–10).

panowanie (w. 4) — rzàdy

1 Nefi 9
Dwa zestawy p∏yt

Pan wiedzia∏, co zrobi Martin Harris i przygotowa∏ si´ na to
ponad dwa tysiàce lat wczeÊniej. Pan nakaza∏ Nefiemu przygo-
towanie dwóch zestawów p∏yt, które b´dà opisywaç ten sam
przedzia∏ czasu. Jedne, wi´ksze p∏yty, zawiera∏y Êwieckà histori´
Nefitów. Drugie, mniejsze p∏yty, poÊwi´cone by∏y Êwi´tej historii.
Józef Smith rozpoczà∏ t∏umaczenie od streszczenia wi´kszych
p∏yt dokonanego przez Mormona, tak ˝e 116 stron zgubionych
przez Martina zawiera∏o informacje o Êwieckiej historii.

Pan wiedzia∏ tak˝e, ˝e wrogowie Proroka zmienià treÊç ukra-
dzionego t∏umaczenia, by og∏osiç, ˝e Józef nie jest prorokiem,
gdy˝ nie potrafi ponownie dokonaç takiego samego t∏umaczenia
tekstu, jeÊli podjà∏by si´ ponownie przet∏umaczyç ten sam zapis
(zob. NiP 10:10–19). Pan powiedzia∏ Józefowi, ˝eby nie t∏umaczy∏
ponownie tej samej cz´Êci tekstu, ale ˝eby w zamian przet∏uma-
czy∏ mniejsze p∏yty Nefiego, które opisywa∏y ten sam okres i
zawiera∏y wa˝niejsze, Êwi´te zapisy (zob. NiP 10:30–45; zob.
tak˝e „G∏ówne êród∏a Ksi´gi Mormona”, str. 12).

Studiowanie pism Êwi´tych
W trakcie studiowania 1 Nefi 9 wykonaj zadanie A i B.

Sporzàdê notatk´ na marginesie

W 1 Nefi 9 Nefi u˝ywa zwrotów „te p∏yty” oraz „te drugie p∏yty”
odnoszàc si´ do dwóch zestawów p∏yt, jakie Pan nakaza∏ mu
sporzàdziç. Na marginesach pism Êwi´tych sporzàdê notatk´
podobnà do poni˝szej, która pomo˝e ci zapami´taç, o których
p∏ytach mowa: te p∏yty = mniejsze p∏yty i te drugie p∏yty = wi´ksze
p∏yty.

Zastosuj to w swoim ˝yciu

Nefi by∏ pos∏uszny Panu i sporzàdzi∏ dwa zestawy p∏yt, mimo
˝e nie powiedziano mu, dlaczego. W jaki sposób przyk∏ad wiary
i pos∏uszeƒstwa Nefiego mo˝e daç ci natchnienie, byÊ ˝y∏ zgodnie
z przykazaniami, których mo˝esz nie rozumieç w pe∏ni?

1 Nefi 10
Proroctwa Lehiego

B

A
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Czytaj i szukaj odpowiedzi

W 1 Nefi 10:4–11 Nefi odnotowa∏ opis Lehiego dotyczàcy wyda-
rzenia, które mia∏o nastàpiç szeÊçset lat póêniej. Przeczytaj te
wersety, by pomog∏y ci odpowiedzieç na nast´pujàce pytania
dotyczàce Âwi´tego Izraela:

1. Dlaczego potrzeba nam Odkupiciela?

2. Co mia∏o si´ staç z Mesjaszem?

3. W jaki sposób ludzie innych narodów mieli dowiedzieç si´
o Chrystusie?

StreÊç

W 1 Nefi 10:17–22 Nefi dzieli si´ Êwiadectwem o mocy Ducha,
by pomóc nam zrozumieç Êcie˝ki Boga. StreÊç Êwiadectwo
Nefiego o mocy Ducha i powiedz, w jaki sposób mo˝e ono
zastosowaç si´ do twojego ˝ycia.

Co robisz, kiedy czytasz fragment pisma Êwi´tego lub otrzy-
mujesz rad´ od przywódców KoÊcio∏a, o której wiesz, ˝e jest
wa˝na, ale jej nie rozumiesz? W 1 Nefi 10:17–19 Nefi
Êwiadczy, ˝e mo˝emy zrozumieç Êcie˝ki Boga poprzez moc

1 Nefi 11–12
Nefi dowiaduje si´ o

Chrystusie i Jego misji

B

ARozdzia∏y 1–8 w 1 Nefi to w du˝ym stopniu streszczenie
zapisu ojca, Lehiego, dokonane przez Nefiego, a rozdzia∏ 9 to
wyjaÊnienie Nefiego, dlaczego prowadzi dwa zestawy p∏yt.
W 1 Nefi 10 Nefi rozpoczà∏ kronik´ w∏asnego ˝ycia i s∏u˝by
(zob. 1 Nefi 10:1). Za∏àczy∏ w niej proroctwo swego ojca
dotyczàce przysz∏oÊci. Podczas czytania tego proroctwa
zwróç uwag´ na to, jak wiele szczegó∏ów Lehi otrzyma∏ w
objawieniu dotyczàcym wydarzeƒ w przysz∏oÊci. Zwróç
tak˝e uwag´ na wp∏yw s∏ów Lehiego na Nefiego.

Zrozumienie pism Êwi´tych
1 Nefi 10

1 Nefi 10:14 — Rozproszenie i zgromadzenie Izraela

Lehi porówna∏ dom Izraela do drzewa oliwnego, którego ga∏´zie
zostanà rozproszone po ca∏ym Êwiecie z powodu jego niewiary.
Zobaczy∏, ˝e jego w∏asna rodzina jest cz´Êcià tego rozproszenia.
(Zob. 1 Nefi 10:11–13).

Prorokowa∏ tak˝e, ˝e po tym jak ewangelia zostanie zaniesiona
ludziom innych narodów, rozproszone ga∏´zie domu Izraela
zostanà ponownie zgromadzone. Nast´pnie Lehi wyjaÊni∏, ˝e
„wszczepienie” do drzewa, które jest symbolem domu Izraela,
oznacza „[poznanie] prawdziwego Mesjasza” (w. 14). Innymi
s∏owy, ludzie stajà si´ prawdziwymi cz∏onkami domu Izraela,
s∏uchajàc i przyjmujàc ewangeli´ Jezusa Chrystusa.

Studiowanie pism Êwi´tych
W trakcie studiowania 1 Nefi 10 wykonaj zadanie A lub B.

byç zgodnym (w. 13) — byç
jednoÊcià

resztka (w. 14) — pozosta∏e
cz´Êci

wszczepione (w. 14) — po∏à-
czone z czymÊ

próba (w. 21) — sprawdzian
(w znaczeniu ˝ycia na Ziemi)
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Ducha Âwi´tego i pomaga nam zrozumieç, co musimy uczy-
niç. Nefi pragnà∏ „zobaczyç, us∏yszeç i wiedzieç” (w. 17), co
pokazano jego ojcu w natchnionym Ênie.

W 1 Nefi 11–14 znajduje si´ opis tego, jak Pan spe∏ni∏ prag-
nienie Nefiego i pokaza∏ mu nie tylko to, co Lehiemu, ale
tak˝e wyjaÊni∏ mu znaczenie wielu symboli. W trakcie czy-
tania rozdzia∏u 11 zwróç uwag´ na to, co Nefi uczyni∏, aby
byç gotowym na otrzymanie tak wspania∏ego objawienia.
W rozdziale 12 znajdê, w jaki sposób Nefi zastosowa∏ to
objawienie do w∏asnego ludu.

Zrozumienie pism Êwi´tych
1 Nefi 11

1 Nefi 11:16–36 — Co oznacza „∏askawoÊç Boga”?
„Zstàpiç znaczy dos∏ownie
‚zni˝yç si´ i zejÊç pomi´dzy’.
‚¸askawoÊç (zstàpienie) Boga’
ma byç rozumiane [...] na
dwa sposoby. Pierwszym
aspektem jest zstàpienie Boga
Ojca, czyli Elohima [zob.
1 Nefi 11:16–23]. ‚Zstàpienie
Boga polega na fakcie, ˝e On,
Istota wyniesiona, zst´puje
w dó∏ ze Swego wiecznego
tronu, by zostaç Ojcem
Êmiertelnego Syna, Syna zro-
dzonego „w ciele”’ ([Bruce R.
McConkie] The Mortal
Messiah, 1:314). [...]

Drugim aspektem zstàpienia Boga jest zstàpienie Syna, czyli
Chrystusa [zob. 1 Nefi 11:24–32]. Jehowa — ojciec Nieba i Ziemi,
stworzyciel wszystkiego od poczàtku, wielki JESTEM i Bóg
Abrahama, Izaaka i Jakuba — mia∏ przyjÊç na Ziemi´, zostawiç
swój boski tron, przyjàç pow∏ok´ z cia∏a i koÊci, poddaç si´ s∏a-
boÊciom cia∏a oraz pod∏ym i wyst´pnym sk∏onnoÊciom ludzkoÊci
i wypracowaç swoje zbawienie jako Êmiertelny m´˝czyzna; oto
doktryna ‚zstàpienia Boga’” (Joseph Fielding McConkie i Robert
L. Millet, Doctrinal Commentary on the Book of Mormon, 4 tomy
[1987–92], 1:78, 82).

1 Nefi 12

1 Nefi 11–12 — Czego Nefi dowiedzia∏ si´ o Ênie
Lehiego?
Nast´pujàce zestawienie podsumowuje nieco z tego, czego Nefi
dowiedzia∏ si´ o Ênie ojca:

przepaÊç (w. 18) — szeroka
czeluÊç, zag∏´bienie w ziemi

zmarnieç w niewierze (w. 22)
— stopniowo rozpadaç si´
lub s∏abnàç z braku wiary

naucza∏, nauczajàcy (w. 28,
30) — s∏u˝yç, dajàc to, co
potrzebne

Studiowanie pism Êwi´tych
W trakcie studiowania 1 Nefi 11–12 wykonaj zadanie A i jedno
z dwóch zadaƒ (B lub C).

Odkryj znaczenie snu

Po przeczytaniu 1 Nefi 11 i 12 odpowiedz na nast´pujàce pytania,
by opisaç, czego Nefi dowiedzia∏ si´ o Ênie ojca. Skorzystaj
wed∏ug potrzeb z podrozdzia∏u „Zrozumienie pism Êwi´tych”.
(Mo˝esz zapisaç w notatniku znaczenie symboli obok odpowia-
dajàcych im wersetów z 1 Nefi 8).

1. Jakie cechy posiada drzewo o wybornym owocu, które
czynià je w∏aÊciwym symbolem mi∏oÊci Boga do Jego dzieci
i ZadoÊçuczynienia Jezusa Chrystusa?

2. W czym s∏owo Bo˝e (pisma Êwi´te i s∏owa proroków)
przypomina ˝elazny pr´t, który zobaczy∏ Lehi?

A

Ci, którzy kosztujà najwspanialszego
ze wszystkich darów Bo˝ych — ˝ycia
wiecznego (zob. 15:36)

Ludzie, którzy trzymali si´ pr´ta,
padali na ziemi´ przy drzewie i
kosztowali owocu, nie zwracali
uwagi na drwiàcy z nich t∏um i
nie odchodzili (zob. 8:30, 33)

Ludzie, którzy pragnà
ogromnego i przestronnego
budynku bardziej ni˝ drzewa
(zob. 8:26–27, 31–33)

Ludzie, którzy docierajà do
drzewa, trzymajàc si´ pr´ta, ale
odchodzà, kiedy si´ z nich drwi
(zob. 8:24–25, 28)

Nefi nie uto˝samia∏ konkretnych
ludzi ze wszystkimi t∏umami ze snu,
ale zobaczy∏ nast´pujàce rodzaje
ludzi:
• Ludzie, którzy s∏uchali Jezusa, ale

„wyp´dzili go spoÊród siebie”
(zob. 11:28)

• Ludzie, którzy ukrzy˝owali Jezusa
po tym, jak uzdrawia∏ chorych i
wyp´dza∏ diab∏y (zob. w. 31–33)

• Ludzie, którzy zgromadzili si´
„w ogromnym i przestronnym
budynku”, by walczyç z Dwuna-
stoma Aposto∏ami (zob. w. 34–36)

• Nefici i Lamanici, którzy „[zebrali
si´] do walki” (zob. 12:1–4, 13–15)

• Nefici, którzy z powodu dumy,
zostali zniszczeni przez Lamanitów
(zob. w. 19–23)

Ludzie wchodzàcy na Êcie˝k´
prowadzàcà do drzewa, ale
gubiàcy si´ we mgle (zob.
8:21–23)

Pycha i pró˝ne urojenia Êwiata
(zob. 11:36; 12:18)

Ogromny i przestronny
budynek, stojàcy jak gdyby w
powietrzu (zob. 8:26)

„Pokusy diab∏a”, które oÊlepiajà
ludzi, by zeszli ze Êcie˝ki i nie mogli
znaleêç drzewa (zob. 12:17)

Ciemna mg∏a (zobacz 8:23)

S∏owo Boga, które mo˝e nas
bezpiecznie doprowadziç do drzewa
(zob. 11:25)

˚elazny pr´t (zob. 8:19)

G∏´bie piek∏a, w które wpadajà
niegodziwi (zob. 12:16; zwane
„nieczystoÊcià” w 15:27)

(Brudna) rzeka (zob. 8:13)

Mi∏oÊç Boga, którà okaza∏, oddajàc
Swego Syna na naszego Zbawiciela
(zob. 1 Nefi 11:21–25; nazwana
„drzewem ˝ycia” w 15:22)

Drzewo o bia∏ym owocu (zob.
1 Nefi 8:10–11)

Wyt∏umaczenie dane
NefiemuSymbol ze snu Lehiego
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Wizja, jakà Nefi otrzyma∏ w odpowiedzi na „rozmyÊlania”
o Ênie ojca, jest zapisana w 1 Nefi 11–14. Rozdzia∏y 11–12
zawierajà proroctwo o ziemskiej s∏u˝bie Jezusa Chrystusa,
Jego ZadoÊçuczynieniu i bytnoÊci wÊród Nefitów na konty-
nencie amerykaƒskim. Wizja Nefiego opisywana jest nadal
w rozdziale 13 i zawiera proroctwo o tym, co stanie si´ na
kontynencie amerykaƒskim po zag∏adzie potomstwa Nefiego.
Zwróç uwag´ na to, jak szczegó∏owe i dok∏adne jest to pro-
roctwo. Zwróç tak˝e uwag´ na to, jak wiele Nefi wiedzia∏ o
przysz∏oÊci swego ludu na ziemi obiecanej, zanim jeszcze
odeszli z terenów otaczajàcych Morze Czerwone.

Zrozumienie pism Êwi´tych
1 Nefi 13

1 Nefi 13:3 — Co to sà „królestwa tych, którzy nie
nale˝à do domu Izraela”?
Nefi u˝y∏ tu zwrotu nie nale˝à do domu Izraela, odnoszàc si´ do
wszystkich narodów poza ziemià Izraela.

1 Nefi 13:5–9 — Co znaczy zwrot „koÊció∏ wyst´pny
bardziej ni˝ wszystkie inne”?

B∏´dny jest poglàd, ˝e
„wielki i wyst´pny koÊció∏”
wspomniany przez Nefiego
jest jakimkolwiek konkret-
nym koÊcio∏em lub wyzna-
niem. Wszystkie grupy ludzi,
które podà˝ajà za Szatanem,
sà cz´Êcià królestwa diab∏a i
wrogami Chrystusa oraz
Jego KoÊcio∏a (zob. 2 Nefi
10:16). Przypominajà osoby
mieszkajàce w ogromnym i
przestronnym budynku, jaki
Lehi zobaczy∏ w swoim Ênie.
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wyst´pny (w. 5–6) — niego-
dziwy, nienawistny

nierzàdnice (w. 7–8) — osoby
niemoralne lub prostytutki

zstàpi∏ (w. 12) — wp∏ynà∏,
natchnà∏

ich rodacy (w. 17) — ludzie z
krajów, z których pochodzili

ksi´ga (w. 20) — Biblia

wykrzywiç (w. 27) — zmieniç
na z∏e

doszcz´tnie (w. 30) — ca∏ko-
wicie

resztka (w. 34) — pozosta∏oÊç

nowina (w. 37) — wiado-
moÊç, przes∏anie

inne ksi´gi (w. 39) — Ksi´ga
Mormona i inne pisma Êwi´te

1 Nefi 13
Wizja o dniach ostatnich

3. W jaki sposób s∏owo Boga pomog∏o ci „skosztowaç” radoÊci
p∏ynàcej z mi∏oÊci Boga?

4. W czym pokusa przypomina „ciemnà mg∏´” i co nale˝y czyniç,
by nie zostaç zaÊlepionym i nie zgubiç si´?

5. Czym ró˝nià si´ ludzie, którzy dotarli do drzewa i potem
odeszli, od tych, którzy dotarli do drzewa i przy nim pozostali?

Odkryj, czego Nefi dowiedzia∏ si´ o
Jezusie

Kiedy Nefiemu pokazano znaczenie snu ojca, dowiedzia∏ si´
wielu rzeczy o tym, co Jezus b´dzie czyniç, kiedy przyjdzie na
ziemi´ niemal˝e 600 lat póêniej.

1. Przejrzyj 1 Nefi 11–12 i wypisz co najmniej 8 wydarzeƒ z ˝ycia
Zbawiciela, które pokazano Nefiemu.

2. Czego to proroctwo uczy ci´ o tym, jak dok∏adnie Bóg zna
przysz∏oÊç?

Wykonaj znak ostrzegawczy

Wykonaj diagram lub znak pokazujàcy wielki i przestronny
budynek, drzewo oraz przepaÊç, która je oddziela∏a (zob. 1 Nefi
12:18). Oznacz ka˝dy symbol, a nast´pnie napisz na plakacie
has∏o lub ostrze˝enie, które pomo˝e przekonaç ludzi, by trzymali
si´ z daleka od budynku. Wyka˝ si´ kreatywnoÊcià i postaraj si´
u˝yç na plakacie nowego pomys∏u lub sposobu uj´cia tematu.

C

B
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1 Nefi 13:12 — Kim jest „[cz∏owiek] poÊród ludzi
innych narodów”?
Nefi zobaczy∏ „poÊród ludzi innych narodów cz∏owieka”, którego
„Duch Boga” natchnà∏, by ten pop∏ynà∏ do miejsca, gdzie znaj-
dowali si´ potomkowie Lehiego w ziemi obiecanej. Krzysztof
Kolumb w niezwyk∏y sposób przypomina cz∏owieka, którego
opisa∏ Nefi. Kolumb napisa∏: „Od czasów pierwszej m∏odoÊci
by∏em ˝eglarzem i jestem nim do dnia dzisiejszego. [...] Pan hojnie
przychyli∏ si´ do mego pragnienia i obdarowa∏ mnie odwagà i zrozu-
mieniem; wiedzà o ˝egludze obdarzy∏ mnie obficie. [...] Nasz Pan
otworzy∏ mój umys∏, wys∏a∏ mnie na morze i doda∏ mi ognia, bym móg∏
dokonaç tego dzie∏a. Ci, którzy us∏yszeli o moim [przedsi´wzi´ciu],
nazywali je g∏upim, szydzili ze mnie i Êmiali si´. Ale któ˝ mo˝e
wàtpiç, ˝e natchnà∏ mnie Duch Âwi´ty?” (z: Jacob Wassermann,
Columbus, Don Quixote of the Seas, 19–20, 46; kursywa dodana;
cytowane w: McConkie i Millet, Doctrinal Commentary on the
Book of Mormon, 1:91).

Studiowanie pism Êwi´tych
W trakcie studiowania 1 Nefi 13 wykonaj dwa z nast´pujàcych
zadaƒ (A–C).

Porównaj

W 1 Nefi 13:1–9 Nefi opisuje „wyst´pny koÊció∏”, którego celem
jest zniszczenie Âwi´tych Boga (zobacz podrozdzia∏ „Zrozumienie
pism Êwi´tych” na poprzedniej stronie).

1. W trakcie czytania tych wersetów wypisz, co Nefi powiedzia∏
o pragnieniach osób b´dàcych pod wp∏ywem Szatana.
Nast´pnie wypisz niektóre z b∏ogos∏awieƒstw, które sà
najwa˝niejsze dla cz∏onków KoÊcio∏a.

2. Sporzàdê krótkà notatk´, wyjaÊniajàc, dlaczego b∏ogos∏awieƒ-
stwa znajdujàce si´ na liÊcie wiernych cz∏onków przyniosà
wi´ksze szcz´Êcie ni˝ te z drugiej listy.

Dopasuj nag∏ówek do wersetu

W 1 Nefi 13:10–19 znajduje si´ opis wizji Nefiego o odkryciu
kontynentów amerykaƒskich przez Europejczyków. Zobaczy∏
tak˝e konflikty europejskich osadników z potomkami Lehiego,
których przedmiotem b´dzie ich ojczyzna.

1. Przepisz nast´pujàce nag∏ówki do notatnika. Nast´pnie, po
ka˝dym z nich, zapisz numer wersetu z 1 Nefi 13:10–19,
który pasuje do nag∏ówka:

• Pielgrzymi ˝eglujà do Nowego Âwiata po wolnoÊç religijnà

• Mimo ˝e nieliczne, armie rewolucyjne odnoszà zwyci´stwo
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• Statki przebywajà ponad 4 800 km Oceanu Atlantyckiego

• Kolumb ˝egluje do Nowego Âwiata

• Rdzenni mieszkaƒcy Ameryk sà wyp´dzani z domów

• Ludzie innych narodów odnoszà sukcesy w Ameryce

2. Co wiadomo ci o historii twego kraju, co pokazuje, ˝e r´ka
Pana przygotowa∏a go na otrzymanie ewangelii?

Podsumuj proroctwa

Nefiemu pokazano, w jaki sposób Biblia, Ksi´ga Mormona i
inne pisma Êwi´te zostanà objawione w dniach ostatnich. Pod-
sumuj, co zobaczy∏ Nefi, odpowiadajàc na nast´pujàce pytania:

1. Co zobaczy∏ Nefi w kwestii tego, co stanie si´ z Biblià, po tym,
jak napiszà jà prorocy i aposto∏owie, a co spowoduje, ˝e dla
ludzi innych narodów „b´dzie to przeszkodà”? (zob. 1 Nefi
13:20–29).

2. Co Pan uczyni dla nasienia, czyli potomków Nefiego, kiedy
ludzie innych narodów przyb´dà do Ameryki? (zob. 1 Nefi
13:30–31).

3. Co Pan uczyni, by pomóc ludziom innych narodów, ˚ydom,
potomkom Lehiego i cz∏onkom Jego KoÊcio∏a w dzisiejszych
czasach dowiedzieç si´ o prawdziwej ewangelii? (zob. 1 Nefi
13:32–41).

4. W jaki sposób przes∏anie wersetu 37 odnosi si´ do ciebie i
twoich przysz∏ych decyzji?

C
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Studiowanie pism Êwi´tych
W trakcie studiowania 1 Nefi 14 wykonaj dwa z nast´pujàcych
zadaƒ (A–C).

Znajdê obietnice typu „jeÊli — to”

W 1 Nefi 14:1–3 anio∏ powiedzia∏ Nefiemu o warunkowych b∏ogo-
s∏awieƒstwach dost´pnych ludziom innych narodów, do których
si´ zaliczamy. B∏ogos∏awieƒstwa te podane sà w obietnicach
typu „jeÊli — to”, tzn. jeÊli coÊ zrobisz, to Bóg zrobi coÊ innego.
Znajdê obietnice i uzupe∏nij w notatniku nast´pujàce zdania.

JeÊli:

• ludzie innych narodów...

• i nie znieczulà...

to:

• zostanà zaliczeni...

• stanà si´...

• wi´cej nie b´dà...

• a wielki dó∏...

Znajdê dowód w gazecie

W 1 Nefi 14:7–10 anio∏ powiedzia∏ Nefiemu, ˝e ludzie majà
dwie rzeczy do wyboru.

1. Przejrzyj te wersety i podsumuj, jakie sà te dwie rzeczy
(zobacz tak˝e podrozdzia∏ „Zrozumienie pism Êwi´tych”).

2. Przejrzyj artyku∏y i og∏oszenia w gazecie i odszukaj co najmniej
dwa przyk∏ady ludzi, grup lub filozofii, którym Szatan chce,
byÊmy ufali, zamiast ufaç ewangelii Jezusa Chrystusa. WyjaÊnij,
dlaczego te rzeczy nie mogà nam przynieÊç „pokoju i ˝ycia
wiecznego” (w. 7).

Napisz w∏asne pytania testowe

Pod koniec wizji Nefi zobaczy∏ walk´, która b´dzie toczy∏a si´
pomi´dzy „koÊcio∏em Baranka Bo˝ego” i koÊcio∏em diab∏a.
Dowiedzia∏ si´ tak˝e, ˝e podobne objawienie zostanie dane
innemu prorokowi wiele lat póêniej.

1. Przejrzyj 1 Nefi 14:11–30 i napisz od szeÊciu do oÊmiu pytaƒ
testowych, które uwa˝asz za wa˝ne i na które odpowiedzi
mo˝na znaleêç w tych wersetach. Napisz tak˝e odpowiedzi.

2. Czego nauczy∏eÊ si´ z tych wersetów o tym, jak mo˝e wyglàdaç
twoja przysz∏oÊç?

W 1 Nefi 11–14 znajduje si´ opis cudownej wizji, jakà Nefi
otrzyma∏ w odpowiedzi na swe pragnienie zobaczenia tego,

1 Nefi 15
Nefi naucza swoich braci
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Wizja Nefiego dobiega koƒca w 1 Nefi 14. Jest mu w nim
pokazana walka, która b´dzie toczy∏a si´ pomi´dzy KoÊcio∏em
Baranka Bo˝ego a wielkim i wyst´pnym koÊcio∏em diab∏a.
Zwróç uwag´ na obietnice, jakie Pan da∏ ludziom innych
narodów, którzy przyjmujà ewangeli´ w dniach ostatnich.
Nawet jeÊli pochodzisz z Izraela, jeÊli nie jesteÊ ˚ydem lub
potomkiem Lehiego, zalicza∏byÊ si´ do ludzi innych narodów,
o których pisa∏ Nefi. Czytajàc ten rozdzia∏ odkryj, jaka jest
twoja rola w pracy Pana w dniach ostatnich.

Zrozumienie pism Êwi´tych
1 Nefi 14

1 Nefi 14:7–10 — Dlaczego istniejà „tylko dwa
koÊcio∏y”?
„KoÊció∏ diab∏a” nie odnosi si´ do ˝adnego konkretnego koÊcio∏a,
ale do wszystkich osób, grup, organizacji i filozofii, które
przeciwstawiajà si´ KoÊcio∏owi Jezusa Chrystusa i zbawieniu
dzieci Bo˝ych. Prawd´ i dobro mo˝na oczywiÊcie znaleêç poza
KoÊcio∏em Jezusa Chrystusa Âwi´tych w Dniach Ostatnich, ale
pe∏nia ewangelii, która znajduje si´ tylko w przywróconym
KoÊciele, jest niezb´dna dla zbawienia, którego Ojciec Niebieski
pragnie dla Swych dzieci. Przywrócenie ewangelii — to „wielkie
i cudowne dzie∏o” (1 Nefi 14:7), zgodnie z tym, co anio∏ powie-
dzia∏ Nefiemu — podzieli ludzi „albowiem zostanà oni przeko-
nani do pokoju i ˝ycia wiecznego, albo padnà ofiarà znieczulenia
swych serc i swego zaÊlepienia, ˝e dostanà si´ w niewol´ diab∏a
i zostanà zniszczeni” (w. 7).

Starszy Bruce R. McConkie, który by∏ cz∏onkiem Kworum
Dwunastu Aposto∏ów, naucza∏: „Istnieje jedynie Êwiat∏o i ciem-
noÊç; nie ma ˝adnej strefy, w której panuje pó∏mrok. Ludzie albo
b´dà kroczyç w Êwietle, albo nie b´dà mogli zostaç zbawieni.
Wszystko, co jest nieco mniej warte ni˝ zbawienie, nie jest
zbawieniem. Byç mo˝e lepiej kroczyç w pó∏mroku lub ujrzeç
w przelocie kilka pierwszych promieni dalekiego Êwitu ni˝ byç
otoczonym ca∏kowità ciemnoÊcià, ale samo zbawienie jest jedynie
dla tych, którzy wkraczajà w oÊlepiajàce Êwiat∏o po∏udniowego
s∏oƒca” (The Millennial Messiah: The Second Coming of the Son of
Man [1982], 54).

zawstydzony (w. 2) — tu:
zmieszany z innymi naro-
dami tak, ˝e nie da si´ go ju˝
odró˝niç

wyst´pny (w. 3) — niego-
dziwy, nienawistny

wielkie i cudowne dzie∏o (w.
7) — odnosi si´ to do Przy-
wrócenia ewangelii i KoÊcio∏a

doczeÊnie (w. 7) — fizycznie

nierzàdnica (w. 10) — koÊció∏
diab∏a jest nierzàdnicà w takim
sensie, ˝e jego lud porzuci∏
Boga i podà˝y∏ za Szatanem.

panowanie (w. 11) — wp∏yw,
twierdza

1 Nefi 14
Wizja Nefiego o ludziach innych

narodów w dniach ostatnich
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„co widzia∏ [jego] ojciec” (zob. 1 Nefi 11:3). W 1 Nefi 15
zwróç uwag´ na to, co Nefi odkry∏ na temat Lamana i
Lemuela, kiedy powróci∏ po rozmowie z anio∏ami. W trakcie
czytania tego rozdzia∏u dowiedz si´, dlaczego Nefi móg∏ kro-
czyç w Êwietle boskiego objawienia, a jego bracia potykali si´
w ciemnoÊci. Zwróç tak˝e uwag´ na dodatkowe wyjaÊnienia
Nefiego, które pomagajà nam zrozumieç objawienia, jakie
otrzyma∏ wraz ze swoim ojcem, Lehim.

Zrozumienie pism Êwi´tych
1 Nefi 15

1 Nefi 15:13, 16 — Co to jest zaszczepianie
(wszczepianie)?
W celu uzyskania wyjaÊnienia co do tego, w czym dom Izraela
przypomina drzewo oraz wyobra˝enia sobie wszczepienia,
zobacz podrozdzia∏ „Zrozumienie pism Êwi´tych” odnoszàcy
si´ do 1 Nefi 10:14 (str. 21).

Studiowanie pism Êwi´tych
W trakcie studiowania 1 Nefi 15 wykonaj jedno z nast´pujàcych
zadaƒ (A–C).

Znajdê wypowiedzi typu „jeÊli — to”

Nefi s∏ysza∏, jak jego bracia powiedzieli, ˝e nie rozumiejà snu
swego ojca.

1. Przejrzyj 1 Nefi 15:1–9 i wyjaÊnij, co uczyni∏ Nefi, której to
rzeczy nie zrobili jego bracia, by zrozumieç to, o czym mówi∏
jego ojciec.

2. Dokoƒcz w notatniku nast´pujàce zdania, by wykazaç sposób
otrzymywania objawieƒ typu „jeÊli — to”, który Nefi podaje
w wersecie 11:

JeÊli:

• nie...

• i b´dziecie...

• z...

[to]:

• te rzeczy na pewno...

3. Zastanów si´ nad zdaniami „jeÊli” i nad tym, co mo˝esz
uczyniç, by zwi´kszyç swojà gotowoÊç na otrzymywanie
odpowiedzi od Ojca Niebieskiego.

A

spieraç si´, spór (w. 2, 6) —
k∏óciç si´, k∏ótnia

objawienie si´ (w. 13) —
ukazanie si´

zawstydzeni (w. 20) — tu:
zmieszani z innymi narodami
tak, ˝e nie da si´ ich ju˝
odró˝niç

ogniste pociski z∏ego ducha
(w. 24) — gwa∏towne ataki
Szatana

doczesna próba (w. 31) —
czas, kiedy jesteÊmy podda-
wani próbom i sprawdzani
(czyli to ˝ycie na ziemi, ˝ycie
koƒczàce si´ Êmiercià)

doczesny (w. 31) — fizyczny

Uporzàdkuj zdania

Odpowiadajàc braciom, Nefi porówna∏ dom Izraela do drzewa
oliwnego. Korzystajàc z 1 Nefi 15:12–20 u∏ó˝ zdania w odpo-
wiedniej kolejnoÊci:

• Ewangelia jest dana ludziom innych narodów, poniewa˝
˚ydzi i Lamanici jà odrzucili.

• Ludzie innych narodów przyjmà ewangeli´ i zostanà wszcze-
pieni w drzewo oliwne, które symbolizuje Izrael.

• Nefici sà ga∏´zià od∏amanà od drzewa Izraela.

• Drzewo powróci do pierwotnego stanu, by wype∏ni∏y si´
obietnice dane Abrahamowi.

• Potomkowie Lehiego us∏yszà i przyjmà ewangeli´.

Zastosuj cytat

Starszy Neal A. Maxwell, cz∏onek
Kworum Dwunastu Aposto∏ów,
powiedzia∏: „Prawdziwi uczniowie
przyjmujà ogniste pociski z∏ego
ducha w jednej r´ce trzymajàc w
górze gaszàcà p∏omienie tarcz´ wiary,
a w drugiej ˝elazny pr´t. [...] Nie
myÊlcie, ˝e si´ myl´ — obie r´ce b´dà
zaj´te!” (Conference Report, kwiec.
1987, 87 lub Ensign, maj 1987, 70).

Dok∏adnie przeczytaj 1 Nefi 15:21–36, a nast´pnie napisz notatk´
wyjaÊniajàcà, w jaki sposób wiara i trzymanie si´ s∏owa Bo˝ego
mo˝e pomóc ci oprzeç si´ otaczajàcym ci´ pokusom.

Czy zauwa˝y∏eÊ, ˝e kiedy jesteÊ w harmonii z Duchem, to o
wiele ∏atwiej jest ci cierpliwie radziç sobie z tym, co êle uk∏ada
si´ w twoim ˝yciu? Z drugiej strony, wi´kszoÊç ludzi
zauwa˝a, ˝e kiedy oddalajà si´ od Pana, coraz trudniej jest
im panowaç nad nerwami. W 1 Nefi 16 przeczytasz o obu
tych doÊwiadczeniach. Odkryj, w jaki sposób Pan u˝ywa
czasami przeciwnoÊci, by nauczyç nas czegoÊ wa˝nego.

1 Nefi 16
Cudowna kula i z∏amany ∏uk
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1. Przestudiuj wersety 1–3 i wyjaÊnij, co wed∏ug ciebie oznacza
zwrot „twarde s∏owa”.

2. WyjaÊnij, dlaczego te same prawdy nie by∏y dla Nefiego
„twardymi s∏owami”.

Narysuj

Przestudiuj 1 Nefi 16:10–30 i narysuj, jak, twoim zdaniem,
mog∏a wyglàdaç Liahona. Opisz jej cechy charakterystyczne.

Podsumuj wydarzenia

Rodzina Lehiego cierpia∏a na pustyni, kiedy Nefiemu z∏ama∏
si´ ∏uk.

1. Podsumuj wydarzenia w ka˝dym z nast´pujàcych fragmen-
tów z 1 Nefi 16, a nast´pnie wyjaÊnij, czego, twoim zdaniem,
rodzina Lehiego mog∏a nauczyç si´ z ka˝dego doÊwiadczenia:

a. wersety 17–19

b. wersety 20–21

c. wersety 22–23

d. wersety 24–29

e. wersety 30–31

2. W jaki sposób doÊwiadczenie Nefiego ze z∏amanym ∏ukiem
mog∏oby ci pomóc, gdybyÊ nagle straci∏ prac´, która zapew-
nia∏a ci pieniàdze potrzebne do nakarmienia i ubrania
rodziny?

3. Jak myÊlisz, dlaczego Nefi uda∏ si´ do ojca po rad´ dotyczàcà
tego, gdzie ma polowaç, by zdobyç zapasy, pomimo tego ˝e
Lehi szemra∏?
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1 Nefi 17
„Zbudujesz statek”
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Zrozumienie pism Êwi´tych
1 Nefi 16

W dzisiejszych czasach w niektórych 
cz´Êciach Êwiata nadal u˝ywa si´ proc.

1 Nefi 16:10 — Czym by∏a „kula misternej roboty”?
S∏owo misterna oznacza w tym wersecie: dok∏adnie wykonana,
pe∏na szczegó∏ów i skomplikowana. Pan przygotowa∏ kul´, by
prowadzi∏a Lehiego i jego ma∏à koloni´ na pustyni. Od Almy
dowiadujemy si´, ˝e kula, która s∏u˝y∏a za busol´, czyli kom-
pas, nazywa∏a si´ Liahonà (zob. Alma 37:38).

Lehi i jego rodzina odkryli, ˝e Liahona ma dwie strza∏ki, jakby
wskazówki, które pokazywa∏y im kierunek podró˝y (zob. 1 Nefi
16:10). By∏o na niej tak˝e miejsce, gdzie pojawia∏ si´ tekst i w
cudowny sposób zmienia∏ si´ „od czasu do czasu” (w. 29; zob.
tak˝e w. 26–30). Kompas dzia∏a∏ jedynie wed∏ug ich wiary (zob.
w. 28–29).

Studiowanie pism Êwi´tych
W trakcie studiowania 1 Nefi 16 wykonaj zadanie C (zadania A
i B nie sà obowiàzkowe).

Napisz definicj´

Bracia Nefiego narzekali, poniewa˝ Nefi powiedzia∏ im „twarde
s∏owa” (1 Nefi 16:1).

A

utrudzeni (w. 19) — zm´-
czeni, wykoƒczeni

skarci∏ (w. 25) — zbeszta∏,
poprawi∏

twarde s∏owa (w. 1–2) —
trudne do przyj´cia prawdy

rani winnego g∏´boko (w. 2)
— ukazuje jego win´

namawia∏em (w. 4) —
przynagla∏em, zach´ca∏em

zapasy (w. 11) — ˝ywnoÊç
i inne rzeczy

proce (w. 15) — broƒ u˝y-
wana do rzucania kamieni
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Ma∏a kolonia Lehiego zakoƒczy∏a wreszcie podró˝ po pustyni,
gdy Pan skierowa∏ jà do ˝yznego miejsca na brzegu morza,
które nazwali ObfitoÊç. W 1 Nefi 17 Nefi opowiada o szcze-
gó∏ach ich doÊwiadczenia na pustyni, o których wczeÊniej
nie wspomina∏. Zauwa˝, jak d∏ugo podró˝owali po pustyni,
co jedli i w jaki sposób byli w stanie prze˝yç na takiej diecie.
Zwróç tak˝e uwag´ na to, dlaczego Laman i Lemuel znowu
zacz´li szemraç.

Prawdopodobna trasa podró˝y Lehiego po pustyni

Zrozumienie pism Êwi´tych
1 Nefi 17

Miech

Studiowanie pism Êwi´tych
W trakcie studiowania 1 Nefi 17 wykonaj dwa z nast´pujàcych
zadaƒ (A–E).

ustawy (w. 22) — prawa,
regu∏y

obarczeni (w. 25) — obcià˝eni,
ob∏adowani

z∏orzeczyli (w. 30, 42) — êle
mówili, uràgali

ocenia wszystkich jednakowo
(w. 35) — uwa˝a wszystkie
Swoje dzieci za równe

skarci∏ (w. 41) — zbeszta∏,
poprawi∏

uschnie (w. 48) — zmarnieje,
wysuszy si´

jakkolwiek (w. 6) — pomimo
tego

przetopiç, wytopiç (w. 9, 16)
— stapiaç

miech (w. 11) — urzàdzenie
do wdmuchiwania powietrza
w ogieƒ, by podnieÊç jego
temperatur´

Czego Nefi naucza∏ o podró˝y po
pustyni?

1. Przejrzyj 1 Nefi 17:1–6, 12 i odpowiedz na nast´pujàce pytania
dotyczàce podró˝y po pustyni.

a. Jak d∏ugo trwa∏a podró˝ z Jerozolimy do ObfitoÊci?

b. Czym g∏ównie ˝ywili si´ na pustyni?

c. Jak myÊlisz, dlaczego Nefi powiedzia∏: „Tak bardzo nas
Pan b∏ogos∏awi∏” (w. 2)?

2. Odkryj nauk´ rozpoczynajàcà si´ s∏owami „i tak widzimy”,
odnajdujàc wzór „jeÊli — to” w wersecie 3:

JeÊli: „ludzie ______________________________________________”

to: „On ich ___________ , ___________ i umo˝liwia ___________”

3. Byç mo˝e nie b∏àkasz si´ teraz po pustyni, ale twoje ˝ycie
nadal pe∏ne jest trudnych wyzwaƒ. WyjaÊnij, w jaki sposób
móg∏byÊ zastosowaç lekcj´ „i tak widzimy” w swoim ˝yciu.

Opisz wspó∏czesny przyk∏ad

Pan nakaza∏ Nefiemu zbudowaç statek — da∏ mu zadanie, które
przewy˝sza∏o jego naturalne umiej´tnoÊci. Przestudiuj 1 Nefi
17:7–1 i zwróç uwag´ na to, co Pan uczyni∏ i czego wymaga∏ od
Nefiego. Nast´pnie opisz wspó∏czeÊnie ˝yjàcà osob´, która
zosta∏a poproszona o zrobienie czegoÊ trudnego i musi polegaç
na Panu, by wiedzieç, jak wykonaç to zadanie.

Porównaj braci

1. Przestudiuj 1 Nefi 16:1–3, 18–20, 37–38; 17:17–21, 48 i wypisz,
dlaczego Laman i Lemuel szemrali, czyli byli êli, i z czego
„radowali si´”.

2. Przestudiuj 1 Nefi 16:4–5; 17:19, 47 i wypisz, co powodowa∏o
radoÊç, a co smutek Nefiego.

3. Czego dowiadujesz si´ o charakterach tych m´˝czyzn,
porównujàc obie listy?

4. Porównaj to, o czym w 1 Nefi 16:38; 17:19, 22 powiedzieli
Laman i Lemuel, ˝e wiedzà, z tym, o czym powiedzieli, ˝e
wiedzà w 1 Nefi 17:55. Co zmieni∏o ich sposób pojmowania?

5. Czego dowiedzia∏eÊ si´ z 1 Nefi 17, co mo˝e pomóc ci byç
bardziej podobnym do Nefiego i mniej przypominaç Lamana
i Lemuela?

Napisz w∏asnymi s∏owami

Nefi przypomnia∏ braciom histori´ o tym, jak Moj˝esz wypro-
wadza∏ dzieci Izraela z Egiptu i porówna∏ jà do tego, jak Lehi
wyprowadzi∏ swà rodzin´ z Jerozolimy (zob. 1 Nefi 17:23–45).

1. Przejrzyj te wersety i wypisz co najmniej cztery podobieƒstwa
pomi´dzy tym, co spotka∏o lud Moj˝esza a tym, co przytrafi∏o
si´ kolonii Lehiego.

2. Uwa˝nie przeczytaj 1 Nefi 17:45 i wyjaÊnij, co, twoim zdaniem,
znaczy „odczuç” s∏owa Pana lub opowiedz o tym, jak odczu∏eÊ,
˝e pisma Êwi´te do ciebie przemawiajà.

D
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Studiowanie pism Êwi´tych
W trakcie studiowania 1 Nefi 18 wykonaj dwa z nast´pujàcych
zadaƒ (A–C).

Przeprowadê wywiad z jednym z
bohaterów

Rodzina Lehiego by∏a gotowa pop∏ynàç do nieznanego làdu na
statku o niezwyk∏ym wyglàdzie (1 Nefi 18:1–7). Jak myÊlisz, co
powiedzieliby cz∏onkowie rodziny przed wyjazdem, gdybyÊ
by∏ reporterem i poproszono by ci´ o przeprowadzenie z nimi
wywiadu? Wybierz trzy osoby z grupy Lehiego i zasugeruj dwa
pytania, jakie móg∏byÊ zadaç jako reporter. Nast´pnie zapisz
odpowiedzi, jakich, twoim zdaniem, udzieli∏yby na nie te osoby.

Nie przeocz szczegó∏ów!

Historia podró˝y rodziny Lehiego do ziemi obiecanej jest inte-
resujàca i zawiera kilka znaczàcych szczegó∏ów, które ∏atwo
mo˝na przeoczyç. Po przeczytaniu 1 Nefi 18 odpowiedz na
nast´pujàce pytania:

1. Jakie dwie osoby z rodziny Lehiego sà wspomniane w tym
rozdziale po raz pierwszy?

2. Jak myÊlisz, dlaczego Pan pozwoli∏ Nefiemu zostaç tak d∏ugo
zwiàzanym, zamiast uwolniç go w cudowny sposób, tak jak
uczyni∏ to w 1 Nefi 7:18; 16:39 i 17:48?

3. Co takiego wydarzy∏o si´ w tym rozdziale, co wype∏nia
proroctwa Pana z 1 Nefi 17:13?

Odkryj ˝yciowe lekcje 

Histori´ podró˝y do ziemi obiecanej mo˝na postrzegaç tak˝e jako
metafor´ (symbol) naszego ˝ycia na ziemi. Na przyk∏ad, wielu
ludzi, takich jak bracia Nefiego w 1 Nefi 18:9, koncentruje si´ na
tym, co doczesne i zapomina o Bogu oraz o zale˝noÊci od Jego
mocy. Odpowiedz na nast´pujàce pytania, by zobaczyç, w jaki
sposób historia ta przypomina doÊwiadczenia, jakie mogà nas
spotkaç:

1. W jaki sposób to, co Nefi uczyni∏ dla swych braci w wersecie
10, przypomina to, co nasze sumienie (Êwiat∏o Chrystusa)
czyni dla nas?

2. W jaki sposób niedzia∏ajàca busola i burza przypominajà to,
co dzieje si´ z nami, kiedy „zwiàzujemy” nasze sumienie?

3. Do czego w naszym ˝yciu podobne jest uwolnienie Nefiego?

4. Co si´ dzia∏o za ka˝dym razem, kiedy Nefi si´ modli∏? W jaki
sposób mo˝esz to zastosowaç w swoim ˝yciu? (zob. szczegól-
nie w. 1–3, 21–23).

5. W jaki sposób opis niew∏aÊciwego zachowania braci Nefiego,
synów Ismaela i ich ˝on (zob. w. 9) mo˝e mieç zastosowanie
do tego, jak ludzie zachowujà si´ w naszych czasach i jak brak
im szacunku w stosunku do bliênich?

C

B
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WyjaÊnij ilustracj´

Bracia Nefiego nie byli zado-
woleni i jedynie moc Pana
mog∏a powstrzymaç ich od
odebrania mu ˝ycia. Po prawej
stronie znajduje si´ ilustracja
sceny z 1 Nefi 17:48–55.
WyjaÊnij, co dzieje si´ na ilu-
stracji i powiedz, które wersety
przedstawia.

Czy znasz ludzi, którzy cierpieli z powodu swych grzechów,
ale nie chcieli si´ zmieniç? Czy w koƒcu odpokutowali? Ile
cierpieƒ musieli wytrwaç, zanim zmienili swe zachowanie?
Na kogo jeszcze wp∏yn´∏o ich zachowanie? Laman i Lemuel
mieli takie doÊwiadczenie w 1 Nefi 18. Znajdê, co ich w
koƒcu zmotywowa∏o do odpokutowania. Zwróç tak˝e uwag´
na to, jak ich upór wp∏ynà∏ na reszt´ rodziny.

Zrozumienie pism Êwi´tych
1 Nefi 18

nieznany (w. 1) — wyjàt-
kowy, unikalny

zapasy (w. 8) — jedzenie i
inne rzeczy

w podesz∏ym wieku (w. 17)
— stary

1 Nefi 18
Podró˝ do ziemi obiecanej

E
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Dlaczego niektórzy ludzie kochajà pisma Êwi´te i odnajdujà
w nich bogactwo pocieszenia, nadziei i zach´ty, podczas gdy
inni zdajà si´ nimi nie interesowaç lub uwa˝ajà je za nic nie
znaczàce? Nefi powiedzia∏ nam, ˝e to, co zapisa∏, nie b´dzie
podoba∏o si´ Êwiatu, ale b´dzie mi∏e dla Boga i dla tych,
„którzy nie nale˝à do Êwiata” (1 Nefi 6:5). Jak myÊlisz, dla-
czego ludzie, których serca nastawione sà na sprawy zwiàzane
z tym ˝yciem, nie interesujà si´ sprawami wiecznoÊci? W
trakcie studiowania 1 Nefi 19 zobacz, co Pan zrobi∏ i robi,
by zach´ciç Swe dzieci, aby wróci∏y do domu i ponownie z
Nim ˝y∏y.

Zrozumienie pism Êwi´tych
1 Nefi 19

1 Nefi 19:1–6 — Dwa zestawy p∏yt
W 1 Nefi 9 Nefi pisze, ˝e
przygotowa∏ dwa zestawy p∏yt.
Pierwszy zestaw, wi´ksze p∏yty
Nefiego, zawiera∏ szczegó∏owà
histori´ jego ludu; drugi zestaw,
mniejsze p∏yty Nefiego, by∏
Êwi´tym zapisem religijnym.
W 1 Nefi 19, zwrot „pierwsze
p∏yty” lub „inne p∏yty” odnosi
si´ do wi´kszych p∏yt Nefiego, a
zwrot „te p∏yty” do mniejszych
p∏yt (zobacz „G∏ówne êród∏a
Ksi´gi Mormona”, str. 12).

Nefi mia∏ nadziej´, ˝e zapisy te pomogà przysz∏ym pokoleniom
zbli˝yç si´ do Chrystusa.

1 Nefi 19:10 — Kim byli Zenok, Neum i Zenos?
Nefi cytuje Zenoka, Neuma i Zenosa jako proroków z czasów
Starego Testamentu, których szczegó∏owe proroctwa o Jezusie
Chrystusie zosta∏y zapisane na mosi´˝nych p∏ytach. Ich Êwia-
dectwa nie znajdujà si´ w Starym Testamencie w formie, w
jakiej mamy go w dzisiejszych czasach. Ich zapisy zaliczajà si´
najwyraêniej do „prostych i cennych” prawd, które zosta∏y
usuni´te przez „wielki i wyst´pny koÊció∏” (1 Nefi 13:26). Bez
Ksi´gi Mormona nic nie wiedzielibyÊmy o tych trzech wiernych
prorokach z czasów Starego Testamentu ani o ich proroctwach.

b∏àdz´ (w. 6) — pope∏niam
b∏´dy

grób (w. 10) — miejsce
pochówku (cz´sto grobowiec
lub jaskinia)

n´kani (w. 13) — przeÊlado-
wani, karani

przedmiot szyderstwa i
poÊmiewisko (w. 14) —
n´kany naród

1 Nefi 19
„Aby bardziej przekonaç

ich do wiary w Pana”

Studiowanie pism Êwi´tych
W trakcie studiowania 1 Nefi 19 wykonaj dwa z nast´pujàcych
zadaƒ (A–C).

Wypisz „jasne i cenne wyjàtki”

Pan przykaza∏ Nefiemu w∏àczenie do drugiego zestawu p∏yt
(mniejszych p∏yt) wielu prostych i cennych wyjàtków, których
b´dzie brakowaç w Biblii (zob. 1 Nefi 19:3 i podrozdzia∏
„Zrozumienie pism Êwi´tych”).

1. Przejrzyj 1 Nefi 19:8–14 i wypisz prawdy, których Nefi
dowiedzia∏ si´ o narodzinach, ˝yciu i Êmierci Jezusa Chrystusa,
a tak˝e o tym, co si´ stanie z domem Izraela po Jego Êmierci.

2. Z prawd, które wypisa∏eÊ, zaznacz te, o których Nefi dowie-
dzia∏ si´ od anio∏a i te, o których dowiedzia∏ si´ z zapisów
Zenoka, Neuma i Zenosa.

Przeanalizuj ró˝nice

PrzemyÊl szczegó∏owe proroctwa na temat ˝ycia Jezusa, które
przywraca Ksi´ga Mormona (zob. 1 Nefi 19:8–14). W jaki sposób,
twoim zdaniem, ró˝ni∏yby si´ wierzenia ˚ydów i innych
chrzeÊcijan, gdyby te prawdy nadal znajdowa∏y si´ w Starym
Testamencie?

Fragment z pisma Êwi´tego do
opanowania — 1 Nefi 19:23

Nefi czyta∏ swojej rodzinie wiele rzeczy z zapisów proroka
Izajasza. Przeczytaj 1 Nefi 19:22–24 i wyjaÊnij, dlaczego Nefi
chcia∏, ˝eby jego rodzina (i my) zna∏a s∏owa Izajasza.

Nefi czyta∏ swojemu ludowi proroctwa Izajasza, by „bardziej
przekonaç ich do wiary w Pana, ich Odkupiciela” (1 Nefi
19:23). W 1 Nefi 20–21 zapisane sà niektóre z istotnych

1 Nefi 20–21
Przes∏ania proroka Izajasza
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1 Nefi 20:3–8 — „Oznajmia∏em rzeczy przesz∏e [...]
pokazywa∏em ci rzeczy nowe”
Pan daje Swoim dzieciom wiele dowodów i powodów, ˝ebyÊmy
wierzyli Jego s∏owom i Jego prorokom. W 1 Nefi 20:3–8 Pan
zacytowa∏ niektóre z tych dowodów i wyjaÊni∏, dlaczego pro-
roctwa te sà konieczne. Od poczàtku Bóg objawia∏ wiele wyda-
rzeƒ, które mia∏y mieç miejsce w dalekiej przysz∏oÊci. Jednym z
Jego celów ukazania tych d∏ugoterminowych proroctw by∏o
powstrzymanie niegodziwych ludzi przed wychwalaniem ba∏-
wanów, czyli fa∏szywych bogów, za Jego cudowne dzie∏a (zob. w.
3–5). Bóg objawi∏ tak˝e wydarzenia, które nastàpi∏y nagle, ˝eby
niegodziwi nie mogli powiedzieç: „Wiedzia∏em” (zob. w. 6–8).

1 Nefi 20:14–17 — Pan popiera Swoich proroków
Pan kocha Swych proroków i „spe∏ni Jego s∏owo, które og∏osi∏
poÊród nich” (w. 14). We wspó∏czesnym objawieniu Pan
oÊwiadczy∏: „Co sam rzek∏em lub co powiedzieli moi s∏udzy
[...] jest to jedno” (NiP 1:38).

1 Nefi 21

1 Nefi 21:1 — Wa˝ne informacje przywrócone
z mosi´˝nych p∏yt
Ca∏e pierwsze zdanie z proroctwa Izajasza cytowane w 1 Nefi
21:1 nie znajduje si´ w odpowiadajàcym mu rozdziale Ksi´gi
Izajasza (zob. Ks. Izajasza 49:1). Materia∏ ten znajdowa∏ si´ naj-
widoczniej na mosi´˝nych p∏ytach, których u˝ywa∏ Nefi, ale
zosta∏ utracony z naszej obecnej Biblii. Czterdziesty dziewiàty
rozdzia∏ Ksi´gi Izajasza (lub 1 Nefi 21) opowiada o przyjÊciu
Mesjasza, zgromadzeniu Izraela i niesieniu ewangelii ludziom
innych narodów. Z wersji w Ksi´dze Mormona dowiadujemy si´,
˝e przes∏anie to jest szczególnie skierowane do tych Izraelitów
(takich jak rodzina Lehiego), którzy zostali od∏amani jak ga∏´zie

pasterze (w. 1) — tutaj:
duchowi przywódcy ˚ydów

w ∏onie matki (w. 1) — przed
urodzeniem

ko∏czan (w. 2) — pojemnik
na strza∏y

na darmo i na nic (w. 4) —
na pró˝no

budzàcy odraz´ (w. 7) —
znienawidzony, nielubiany

opuszczone dziedzictwa
(w. 8) — puste lub ja∏owe
dziedzictwa

wyry∏em (w. 16) — wycià∏em,
wydrapa∏em lub zaznaczy∏em

zbyt ciasna (w. 20) — za ma∏a
lub za wàska; kiedy Pan b´dzie
gromadzi∏ Swe dzieci w
Syjonie, to b´dzie ich znowu
bardzo du˝o

to tu, to tam (w. 21) — tam i
z powrotem

proroctw Izajasza z mosi´˝nych p∏yt, które przypominajà
proroctwa znajdujàce si´ w Starym Testamencie. W trakcie
czytania tych rozdzia∏ów odszukaj, czego Izajasz naucza∏ o
domu Izraela. Dlaczego Izrael by∏ przez wieki tak przeÊlado-
wany i co Pan robi, by ponownie przywieÊç do siebie Swój
lud przymierza? My tak˝e mo˝emy zastosowaç s∏owa Izajasza
w swoim ˝yciu jako wspó∏czesna cz´Êç domu Izraela.

Zrozumienie pism Êwi´tych
1 Nefi 20

1 Nefi 20:1 — Czym sà „wody Judy”?
Starszy Bruce R. McConkie napisa∏: „Izajasz mówi, ˝e ‚dom
Jakuba’ ‚z nasienia Judy [pochodzi]’ (Ks. Izajasza 48:1) — jest to
ogromnie interesujàce zdanie dla Âwi´tych w Dniach Ostatnich
ze wzgl´du na to, ˝e jego s∏owa, które sà zapisane na mosi´˝nych
p∏ytach, zawierajà dodatkowy zwrot ‚z wód chrztu’ (1 Nefi 20:1),
zachowujàc w ten sposób czysty starotestamentowy tekst o
chrzcie” (Mormon Doctrine, 2 wyd. [1966], 832). Jest to doskona∏y
przyk∏ad tego, ˝e „proste i cenne” prawdy zosta∏y wyj´te z
Biblii (1 Nefi 13:29).

1 Nefi 20:1–2 — „Nazywacie siebie mieszkaƒcami
Êwi´tego miasta”
Zgodnie ze s∏owami zapisanymi w 1 Nefi 20:1–2 prorok Izajasz
upomnia∏ dom Izraela za to, ˝e twierdzi, i˝ podà˝a za Panem, nie
przestrzegajàc Jego przykazaƒ. Odczuwali, ˝e poniewa˝ sà Jego
ludem przymierza i mieszkajà w Êwi´tym mieÊcie, Jerozolimie,
to Bóg b´dzie ich zawsze chroni∏. Izajasz przypomnia∏ im, ˝e
najwa˝niejsze jest nie to gdzie, ale jak si´ ˝yje (zob. w. 18–22).
Ta sama zasada jest prawdziwa w dzisiejszych czasach.

Jerozolima, staro˝ytne Êwi´te miasto
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przysi´gacie (w. 1) — zawie-
racie przymierza, obiecujecie

opieraç si´ na kimÊ lub na
czymÊ (w. 2) — polegaç,
zale˝eç, byç wiernym

wiaro∏omny (w. 8) — nie-
uczciwy, nielojalny

wyst´pny (w. 8) — ∏amiàcy
przykazania

powstrzymaç (w. 9) — poha-
mowaç, od∏o˝yç, odwlec

przetopi∏em (w. 10) —
oczyÊci∏em

potomstwo (w. 19) — przysz∏e
pokolenia (dzieci, wnuki, itd)

roz∏upywa∏ (w. 21) —
rozkrusza∏
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z g∏ównej cz´Êci Izraela i rozproszeni po Êwiecie. Dowiadujemy
si´ tak˝e, ˝e przyczynà rozproszenia by∏a niegodziwoÊç ich
przywódców w Jerozolimie.

1 Nefi 21:1–9 — Kim by∏ ten, którego Pan wezwa∏
ju˝ w ∏onie matki?
Wersety 1–9 opisujà Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który zosta∏
wezwany przed Swymi narodzinami (zob. w. 1), którego s∏owa
tnà serca niegodziwych jak ostry miecz (zob. w. 2), którego ˝ycie
jest nieskalane jak zaostrzona strza∏a (zob. w. 2), który jest Êwiat-
∏em dla ludzi innych narodów (zob. w. 6), który jest wzgardzony
przez ludzi (zob. w. 7). Poniewa˝ ˝ycie proroków uwa˝ane jest
czasami za symbol lub przyk∏ad Zbawiciela, wersety te mogà
si´ tak˝e w prawid∏owy sposób odnosiç do Izajasza. Mogà si´
równie˝ odnosiç do Proroka Józefa Smitha:

• Zosta∏ ustanowiony przez urodzeniem. Âwiadczy∏ ˝e: „Ka˝dy
cz∏owiek, który ma powo∏anie do us∏ugiwania mieszkaƒcom
Êwiata, zosta∏ ustanowiony do tego celu podczas Wielkiej
Narady w niebie, która mia∏a miejsce przed stworzeniem tego
Êwiata. Przypuszczam, ˝e sam zosta∏em ustanowiony do tego
w∏aÊnie powo∏ania podczas tej Narady” (Teachings of the
Prophet Joseph Smith, 365; zob. tak˝e 2 Nefi 3:7–15).

• Jego s∏owa by∏y ostre i jego ˝ycie by∏o jak zaostrzona strza∏a.
Powiedzia∏: „Jestem jak wielki, nieobrobiony kamieƒ toczàcy
si´ w dó∏ z wysokiej góry; jedyna obróbka, jakiej doÊwiadczam,
ma miejsce wtedy, kiedy któryÊ z kantów ociera si´ w
kontakcie z czymÊ innym, uderzajàc z du˝à si∏à w religijnà
bigoteri´, wypaczanie religii, [...] k∏amliwych wydawców,
przekupnych s´dziów i przysi´g∏ych [...] wspieranych przez
mot∏och, bluênierców, rozpustnych i zepsutych m´˝czyzn i
kobiety — z ca∏ym piek∏em, które to tu, to tam od∏upuje
kanty. W ten sposób stan´ si´ g∏adkà i wypolerowanà strza∏à
w ko∏czanie Wszechmogàcego” (Teachings of the Prophet Joseph
Smith, 304).

• Zosta∏ pos∏any, by byç Êwiat∏em dla ludzi innych narodów. Pan
powiedzia∏ mu: „To pokolenie otrzyma moje s∏owo za twoim
poÊrednictwem” (NiP 5:7–10; zob. tak˝e NiP 86:11).

• By∏ wzgardzony przez ludzi. Anio∏ Moroni prorokowa∏, ˝e
ludzie b´dà mówili Józefie dobrze i êle (zob. Józef Smith —
Historia 1:33).

Studiowanie pism Êwi´tych
W trakcie studiowania 1 Nefi 20–21 wykonaj dwa z nast´pujàcych
zadaƒ (A–E).

Znajdê odpowiedzi

Izajasz widzia∏ s∏aboÊci dzieci Izraela. Nawo∏ywa∏ ich do pokuty,
by mogli wykonywaç prac´, którà Pan im da∏ i otrzymaç Jego
b∏ogos∏awieƒstwa. Przeczytaj 1 Nefi 20:1–11, 20 i odpowiedz na
nast´pujàce pytania:

A

1. Co Pan uczyni∏, by udowodniç Swemu ludowi, kim jest? (zob.
w. 3–8; zob. tak˝e „Studiowanie pism Êwi´tych” odnoszàce
si´ do 1 Nefi 20:3–8).

2. Dlaczego, twoim zdaniem, Izajasz u˝y∏ wizerunku karku,
który jest dràgiem z ˝elaza (zob. w. 4), opisujàc dzieci Izraela?

3. Co Pan powiedzia∏, ˝e uczyni dla ludzi, pomimo ˝e buntowali
si´ w przesz∏oÊci? Dlaczego? (zob. w. 9–11).

4. Co Pan powiedzia∏, ˝e ludzie b´dà musieli uczyniç? (zob.
w. 20; zob. tak˝e Mosjasz 26:29–30).

5. W jaki sposób te nauki Izajasza majà zastosowanie w naszych
czasach, „abyÊmy si´ z tego uczyli i mieli korzyÊç” (1 Nefi
19:23)?

WyjaÊnij podobieƒstwa

W 1 Nefi 20:11–17 Pan obwieÊci∏ Swojà rol´ Stwórcy i Zbawiciela.
Wersety te mówià tak˝e o Jego mi∏oÊci i wsparciu, jakie okazuje
Swym prorokom. W wersetach 18–22 Izajasz opisa∏, co sta∏oby
si´ z dzieçmi Izraela, gdyby zawsze by∏y pos∏uszne. Potem
nawo∏ywa∏ ich do pokuty.

1. Przejrzyj 1 Nefi 20:18–22 i wyjaÊnij, w jaki sposób podobieƒ-
stwa (porównania z wyrazem jak) u˝yte przez Izajasza — do
rzek, fal, piasku i ziarenek — opisujà obietnice Pana dane
wiernym.

2. Dlaczego, twoim zdaniem, niegodziwi nie zaznajà pokoju?
(zob. w. 22).

Proroctwo mo˝e si´ wype∏niç na wi´cej
ni˝ jeden sposób

Cechà charakterystycznà wielu proroctw Izajasza jest to, ˝e
mogà mieç wi´cej ni˝ jedno zastosowanie i wype∏niaç si´ wi´cej
ni˝ jeden raz.

1. Przestudiuj 1 Nefi 21:1–10 i wyjaÊnij, w jaki sposób wersety
te opisujà Jezusa Chrystusa.

2. WyjaÊnij, w jaki sposób te wersety mogà tak˝e opisywaç
Proroka Józefa Smitha (zob. tak˝e podrozdzia∏ „Zrozumienie
pism Êwi´tych”).

Jak dobrze pami´tasz Zbawiciela?

1. Co ludzie czuli, ˝e mia∏o miejsce,
kiedy Pan nie móg∏ b∏ogos∏awiç
Izraela (Syjonu) z powodu ich
niepos∏uszeƒstwa? (zob. 1 Nefi
21:14).

2. O czym Pan powiedzia∏, ˝e
b´dzie Mu zawsze przypomina∏o
Jego lud? (zob. w. 16).

3. Sporzàdê notatk´ wyjaÊniajàcà, co
pomaga ci pami´taç o Zbawicielu,
zarówno kiedy jesteÊ w koÊciele
jak i gdziekolwiek indziej.

„Ja nie zapomn´ o tobie,
o domu Izraela”

D

C

B

32



1 Nefi 22:8 — Czym jest „cudowne dzie∏o”, którego
Pan dokona w dniach ostatnich?

Przez wi´kszoÊç swej d∏ugiej
historii dzieci Izraela by∏y
niewierne Bogu, który uczyni∏
ich Swym wybranym ludem.
Nie zwa˝ajàc na Jego liczne
b∏ogos∏awieƒstwa, cz´sto
zamiast podà˝aç Êcie˝kami
Boga wybierali pokusy Êwiata.
W rezultacie wi´kszoÊç z nich
rozproszy∏a si´ po Êwiecie
i straci∏a swà to˝samoÊç.
Potomkowie Lehiego sà przy-
k∏adem rodziny, która zosta∏a
rozproszona, ale zachowa∏a
swà to˝samoÊç. Pami´tali o
tym, kim sà. Cudownym
dzie∏em dni ostatnich b´dzie
zgromadzenie wszystkich

tych potomków rozproszonego Izraela, którzy pragnà wróciç
do Pana. Mimo ˝e cz∏onkowie KoÊcio∏a w dzisiejszych czasach
wywodzà si´ z domu Izraela, Nefi zwraca si´ do nas jako do
ludzi innych narodów, poniewa˝ z nich si´ wywodzimy.

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania 1 Nefi 22 wykonaj dwa z nast´pujàcych
zadaƒ (A–D).

Rozproszenie Izraela: Kto, gdzie, kiedy
i dlaczego?

S∏owa Izajasza dotyczàce rozproszenia Izraela znajdujà si´ w
1 Nefi 21:1. Nefi podaje dodatkowe informacje na temat rozpro-
szenia Izraela opisanego w 1 Nefi 22:3–5. Podsumuj dodatkowe
informacje na temat rozproszenia Izraela, które otrzymujemy od
Nefiego. WyjaÊnij, kto zosta∏ rozproszony, kiedy, gdzie i dlaczego.

Dopasuj poj´cie do wersetu

W 1 Nefi 21:22 Izajasz mówi o roli, jakà odegrajà ludzie innych
narodów w zgromadzeniu Izraela. Nefi podaje nam dodatkowe
informacje o tym zgromadzeniu w 1 Nefi 22. Przepisz do notat-
nika nast´pujàce zdania i pod ka˝dym zanotuj co najmiej jeden
werset z 1 Nefi 22:6–12, zawierajàcy to samo zagadnienie:

• Moc Pana jest niezb´dna ludziom innych narodów, by b∏ogo-
s∏awili ewangelià wszystkich ludzi.

• Bogactwo i powodzenie ludzi innych narodów zostanie
wykorzystane do wsparcia pracy misjonarskiej, która jest
nieodzowna, by zosta∏ zgromadzony rozproszony Izrael.

• Izrael zostanie zgromadzony dzi´ki temu, ˝e rozpozna Jezusa
Chrystusa jako swego Zbawiciela.

• Wielki naród, zaliczajàcy si´ do ludzi innych narodów,
rozproszy potomków Lehiego.

• Ludzie innych narodów pob∏ogos∏awià ca∏y dom Izraela,
nauczajàc go ewangelii.

• Pan da ewangeli´ wielkiemu narodowi, zaliczajàcemu si´ do
ludzi innych narodów. Ten naród pob∏ogos∏awi w zamian
potomków Lehiego, dzielàc si´ z nimi ewangelià.

• Przymierza Pana zostanà objawione Êwiatu mocà Pana.

B

A

Uporzàdkuj

W 1 Nefi 21:22–26 znajduje si´ obietnica Izajasza, ˝e Pan zbawi
Swój lud. Poni˝ej znajduje si´ kilka istotnych kwestii uj´tych w
tych wersetach. Uporzàdkuj je zgodnie z kolejnoÊcià, w jakiej
znajdujà si´ w pismach Êwi´tych.

• Pan uwolni ludzi, których wi´zi grzech i niegodziwoÊç.

• Ludzie o du˝ej sile i wp∏ywach b´dà wspieraç prac´ KoÊcio∏a.

• Wszyscy ludzie b´dà wiedzieç, ˝e Jezus Chrystus jest
Zbawicielem.

• Pan stanie do boju z tymi, którzy walczà przeciw Jego
KoÊcio∏owi.

• Ludzie, którzy pok∏adajà ufnoÊç w Panu, nie b´dà si´ wstydziç
ewangelii.

• Pan przywróci KoÊció∏ poÊród ludzi innych narodów, by by∏
wzorem prawoÊci dla Êwiata.

• Ludzie, którzy walczà z KoÊcio∏em, sami siebie zniszczà.

Nefi wiedzia∏, ˝e s∏owa Izajasza by∏y dla niektórych ludzi
trudne do zrozumienia. W zasadzie, rodzina Nefiego sama
go poprosi∏a, ˝eby wyjaÊni∏ to, co zacytowa∏ w 1 Nefi 20–21
(zob. 1 Nefi 22:1). Podczas czytania 1 Nefi 22 zwróç uwag´
na to, w jaki sposób Nefi wyjaÊnia wiele istotnych prawd
zawartych w 1 Nefi 20–21. Zwróç szczególnà uwag´ na to,
co Nefi powiedzia∏ o rozproszeniu Izraela oraz na temat roli,
jakà ludzie innych narodów odegrajà w zgromadzeniu Izraela
w dniach ostatnich. Pami´taj, ˝e jako cz∏onkowie Jego KoÊcio∏a
w dzisiejszych czasach — mimo ˝e wywodzimy si´ z domu
Izraela z racji pochodzenia i przymierza — zaliczamy si´ do
„ludzi innych narodów” wspomnianych w tym rozdziale i
odgrywamy pewnà rol´ w zgromadzeniu Izraela.

Zrozumienie pism Êwi´tych
1 Nefi 22

objawione (w. 2) — poka-
zane, uczynione wiadomym

obna˝yç swoje rami´ (w. 10)
— okazaç Swojà moc

mrok (w. 12) — stan
niewiedzy

usidliç (w. 14) — schwytaç w
pu∏apk´, uwi´ziç

1 Nefi 22
Wydarzenia dni ostatnich

E

33



Napisz nag∏ówek do gazety

W 1 Nefi 22:13–18 Nefi opisuje sàd, który spadnie na
niegodziwych w dniach ostatnich. Do ka˝dego z tych wersetów
napisz nag∏ówki, tak jakbyÊ pisa∏ do gazety, podsumowujàc
wydarzenie opisane przez Nefiego.

Porównaj

Nefi wyjaÊnia kilka ró˝nic pomi´dzy tym, co spotka prawych
a tym, co przydarzy si´ niegodziwym w dniach ostatnich.

1. Przestudiuj 1 Nefi 22:16–26 i wypisz obietnice dane prawym
ludziom. Na drugiej liÊcie wypisz kary, które spadnà na
niegodziwych.

2. Przeczytaj 1 Nefi 22:28–31 i wyjaÊnij, czego Nefi chcia∏, byÊmy
nauczyli si´ na podstawie jego zapisków.

D

C
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Zrozumienie pism Êwi´tych
2 Nefi 1

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania 2 Nefi 1 wykonaj zadanie A i B.

Dokoƒcz zdania

W 2 Nefi 1:5–12 znajdujà si´ s∏owa Lehiego, skierowane do jego
synów, dotyczàce ziemi ich dziedzictwa, czyli Ameryki Pó∏nocnej
i Po∏udniowej. Dokoƒcz nast´pujàce zdania, które podsumowujà
owe nauki Lehiego. Postaraj si´ napisaç to w∏asnymi s∏owami,
ale w pe∏ni opisz to, czego naucza∏ Lehi:

1. Poza potomkami Lehiego ziemi´ t´ odziedziczyli tak˝e...
(zob. w. 5–7).

2. JeÊli ludzie zamieszkujàcy t´ ziemi´ obiecanà b´dà s∏u˝yç
Bogu i przestrzegaç Jego przykazaƒ, wówczas... (zob. w. 7,
9–12).

A

jakkolwiek wycierpieliÊmy
wiele (w. 5) — mimo ˝e mieli-
Êmy wiele wyzwaƒ i prób

przyrzek∏ (w. 5) — obieca∏ w
Êwi´tym przymierzu

dziedzictwo (w. 5, 8–9) —
dobytek lub w∏asnoÊç rodziny

poÊwi´cona, Êwi´ta (w. 7, 32)
— specjalnie wyznaczona lub
przeznaczona dla Êwi´tych
celów

napastowaç (w. 9) —
niepokoiç, krzywdziç

zmarnieç (w. 10) — stopniowo
upadaç

nieszcz´Êcia (w. 12) —
zes∏ane kary; wydarzenia,
które manifestujà sàd Bo˝y

wykupi∏ (w. 15) — zbawi∏; w
bardziej dos∏ownym znacze-
niu „wykupi∏ z niewoli”

ustawy (w. 16) — prawa,
przykazania, zasady

troska (w. 16) — zmartwienie

Êciàgnàç (w. 22) — sprowadziç

mrok (w. 23) — stan, gdy inni
nie wiedzà o jego obecnoÊci

ostroÊç (w. 26) — upomnienie

wypowiedzieç (w. 27) —
przemówiç

Druga Ksi´ga Nefiego rozpoczyna si´ wiele lat po tym, jak
rodzina Lehiego opuÊci∏a Jerozolim´ i dotar∏a do ziemi obiecanej.
W pierwszych czterech rozdzia∏ach Nefi zapisuje ostatnie rady
swego ojca, których udzieli∏ przed swà Êmiercià. Podczas czytania
Drugiej Ksi´gi Nefiego zwróç uwag´ na to, co sta∏o si´ z
rodzinà Lehiego po jego Êmierci.

Rady Lehiego zawarte w 2 Nefi 1 by∏y skierowane w szcze-
gólnoÊci do Lamana i Lemuela. Zanim rozpoczniesz czytaç,
zastanów si´, co chcia∏byÊ powiedzieç Lamanowi i Lemu-
elowi, gdybyÊ by∏ ich rodzicem. Zwróç uwag´ na to, co
powiedzia∏ Lehi i zastanów si´, jaki wp∏yw, twoim zdaniem,
mog∏o to mieç na jego synów.

2 Nefi 1
„Przebudêcie si´, moi synowie”
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3. Pan sprawi∏, ˝e inne narody nie wiedzia∏y o tej ziemi w
tamtych czasach, poniewa˝... (zob. w. 8).

„Bàdêcie m´˝czyznami”

Starszy Carlos E. Asay, który
by∏ cz∏onkiem Prezydium Sie-
demdziesiàtych, opowiedzia∏ o
doÊwiadczeniu, które mia∏ jako
osiemnastoletni kap∏an w
Kap∏aƒstwie Aarona, kiedy to
nie chcia∏ przy∏àczyç si´ do
grupy rówieÊników, która
mia∏a zamiar zrobiç coÊ
niew∏aÊciwego. Starszy Asay
napisa∏: „Kiedy si´ oddala∏em
[...], moi koledzy drwili ze
mnie krzyczàc: ‚Kiedy masz
zamiar dorosnàç?’ ‚Kiedy prze-

staniesz byç maminsynkiem i fanatykiem religijnym?’ ‚Kiedy
staniesz si´ m´˝czyznà?’” (In the Lord’s Service [1990], 46; zob.
tak˝e w: Conference Report, kwiec. 1992, 58 lub Ensign, maj
1992, 40). Lehi powiedzia∏ swym synom: „Bàdêcie m´˝czy-
znami” (2 Nefi 1:21), ale mia∏ na myÊli coÊ zupe∏nie innego ni˝
m∏odzi m´˝czyêni z tej opowieÊci. W celu ukoƒczenia tego
zadania wykonaj punkt 1, a nast´pnie 2 lub 3.

1. W oparciu o to, czego Lehi naucza∏ w 2 Nefi 1:13–24, wypisz co
najmniej pi´ç cech, które Lehi wiàza∏ z byciem m´˝em Bo˝ym.
Przy ka˝dej cesze zapisz werset, w którym jest o niej mowa.

2. Sporzàdê notatk´ na temat ró˝nic pomi´dzy cechami, które
wypisa∏eÊ, a tym, w jaki sposób ch∏opcy z historii Starszego
Asaya i wielu innych ludzi tego Êwiata okreÊli∏oby, co to
znaczy byç m´˝czyznà.

3. Przejrzyj wersety 13 i 15 i sporzàdê notatk´ porównujàcà
postaw´ prawych ludzi, takich jak Lehi, z postawà ludzi tego
Êwiata, takich jak Laman i Lemuel.

Jezus Chrystus naucza∏: „Jakimi ludêmi powinniÊcie wi´c byç?
Zaprawd´ powiadam wam, ˝e na Moje podobieƒstwo” (3 Nefi
27:27).

Jakub by∏ pierwszym z dwóch synów Lehiego i Sarii
urodzonych na pustyni (zob. 1 Nefi 18:7). W zwiàzku z tym
doÊwiadczy∏ w dzieciƒstwie wielu prób — zarówno z powodu
trudów podró˝y jak i „z powodu szorstkoÊci [swych] braci”

2 Nefi 2
Wolny wybór dzi´ki

ZadoÊçuczynieniu

B

(2 Nefi 2:1). Rady Lehiego zawarte w 2 Nefi 2 by∏y skiero-
wane przede wszystkim do Jakuba i wyjaÊniajà, jak mo˝na
osiàgnàç spokój i radoÊç w Êwiecie pe∏nym nieszcz´Êç i prze-
ciwnoÊci. Jest to jeden z tych rozdzia∏ów w Ksi´dze Mormona,
który mówi nam wiele na temat planu szcz´Êcia Ojca
Niebieskiego.

Zrozumienie pism Êwi´tych
2 Nefi 2

2 Nefi 2:3–10 — „Sposób [...] jest przygotowany,
i zbawienie jest darem”
ZadoÊçuczynienie Jezusa Chrystusa uwalnia ca∏à ludzkoÊç od
skutków Upadku i zapewnia warunkowe uwolnienie od skut-
ków osobistych grzechów (zobacz diagram). Zgodnie z tym, co
powiedzia∏ Lehi Jakubowi, „zbawienie jest darem” (2 Nefi 2:4)
— nie jesteÊmy zbawieni z powodu naszych czynów, ale dzi´ki
ZadoÊçuczynieniu Jezusa Chrystusa. Jednak˝e musimy sprostaç
pewnym wymaganiom, by otrzymaç wszystkie korzyÊci p∏ynàce
z ZadoÊçuczynienia Zbawiciela. Lehi powiedzia∏, ˝e zbawienie
dane jest tylko tym, którzy „majà skruszone serce i sà pokornego
ducha, i wobec nikogo innego wymagania tego prawa nie mogà
byç zaspokojone” (w. 7). JeÊli chcemy skorzystaç z warunkowego
ZadoÊçuczynienia Chrystusa, musimy pok∏adaç w Nim wiar´,
na tyle silnà, by odpokutowaç za wszystkie nasze grzechy. W
˝aden inny sposób nie otrzyma si´ pe∏nych korzyÊci z tego dzie∏a
odkupienia. (Zob. Book of Mormon Student Manual [Religion
121–122, 1996], 23).

uÊwi´ci (w. 2) — ustanowi
dla Êwi´tego celu

Odkupiciel (w. 3) — osoba,
która p∏aci cen´ za uratowa-
nie kogoÊ innego od ducho-
wej niewoli (Jezus Chrystus)

usprawiedliwiony (w. 5) —
wolny od grzechu lub winy;
ktoÊ, kto uzyska∏ przebaczenie

pokorny (w. 7) — odczuwa-
jàcy ˝al za grzechy

zas∏ugi (w. 8) — ∏askawe i
dobre czyny (w tym przy-
padku ZadoÊçuczynienie
Zbawiciela, na które sk∏ada
si´ Jego cierpienie, Êmierç i
Zmartwychwstanie)

∏aska Âwi´tego Mesjasza (w.
8) — moc Jezusa Chrystusa

wstawiç si´, wstawiennictwo
(w. 9–10) — dzia∏aç w roli
mediatora, by pomóc dwóm
stronom w rozwiàzaniu pro-
blemu lub za˝egnaniu ró˝nicy

zdaƒ (w tym przypadku jest
to pomoc udzielona przez
Zbawiciela wszystkim
ludziom, którzy zostali
odsuni´ci od Ojca
Niebieskiego przez grzech)

wyznaczona (w. 10) —
przydzielona

na nic (w. 12) — bez celu, na
pró˝no

n´cony (w. 16) — kuszony,
namawiany

stan próby (w. 21; zob. tak˝e
w. 30) — czas poddania
próbom i sprawdzianom

wykroczenie (w. 21–22) —
z∏amanie lub przekroczenie
prawa

po˝yteczne (w. 27) —
niezb´dne, konieczne

Or´downik (w. 28) — osoba,
której czyny godzà dwie
spierajàce si´ strony (w tym
przypadku: Jezus Chrystus)

36



The Book of Mormon: Second Nephi, the Doctrinal Structure [1989],
90). „Nast´puje odkupienie przez Âwi´tego Mesjasza”, ponie-
wa˝ „poÊwi´ca On siebie jako ofiar´ za grzechy, aby zaspokoiç
wymagania prawa” (2 Nefi 2:6–7).

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania 2 Nefi 2 wykonaj trzy z nast´pujàcych
zadaƒ (A–D).

WyjaÊnij, na czym polega to, ˝e
zbawienie jest darem

1. Przestudiuj 2 Nefi 2:3–9 i wyjaÊnij, i˝ obie wypowiedzi
Lehiego zarówno ta, mówiàca, ˝e „zbawienie jest darem”
(w. 4) jak i ta, mówiàca, ˝e zbawienie dane jest tym, którzy
wierzà w Jezusa Chrystusa i za Nim podà˝ajà (zob. w. 9),
sà prawdziwe. (Zob. podrozdzia∏ „Zrozumienie pism Êwi´-
tych”, jeÊli potrzebujesz pomocy).

2. Przeszukaj 2 Nefi 2:5–8 i wyjaÊnij, czym zap∏aci∏ Zbawiciel za
zbawienie nas w znaczeniu doczesnym jak i duchowym. W
jakiej znaleêlibyÊmy si´ sytuacji, jeÊli nie by∏oby Zbawiciela?
(zob. w. 5).

Prawa Boga: Klucze do szcz´Êcia

Niektórzy ludzie uwa˝ajà, ˝e wszystkie prawa sà stworzone
przez cz∏owieka — ˝e wieczne prawa nie istniejà i dlatego nie
istnieje coÊ takiego jak grzech. Wierzà, ˝e ludzie powinni móc
robiç wszystko, co chcà, o ile nikogo nie krzywdzà. Lehi,
nauczywszy o potrzebie, „aby wszystko mia∏o swoje przeci-
wieƒstwo” (2 Nefi 2:11), wyjaÊni∏, w jaki sposób prawa Boga
wp∏ywajà na nasze szcz´Êcie. Przeczytaj 2 Nefi 2:13 i zapisz w
notatniku zasad´, której, twoim zdaniem, naucza∏ Lehi.

Fragment z pisma Êwi´tego do
opanowania — 2 Nefi 2:25

1. Ten krótki werset okreÊla
prostà prawd´ na temat
Upadku. Przeczytaj tak˝e
2 Nefi 22–23, gdzie jest mowa
o tym, co nastàpi∏oby, gdyby
Adam nie przekroczy∏ prawa
i nie skosztowa∏ zakazanego
owocu. Napisz: „Poniewa˝
Adam upad∏...” i dokoƒcz
to zdanie, wypisujàc konse-
kwencje Upadku wspo-
mniane w 2 Nefi 2:22–25.
(Lehi czasami wyjaÊnia, co
by si´ nie sta∏o bez Upadku;
wypisz w∏asnymi s∏owami
konsekwencje, by wyjaÊniç,
co si´ rzeczywiÊcie sta∏o).

2. Lehi powiedzia∏: „Ludzie przychodzà na Êwiat, aby mogli
osiàgnàç szcz´Êcie” (w. 25). Przejrzyj wersety w 2 Nefi 2, które
zawierajà s∏owa szcz´Êcie, radoÊç oraz nieszcz´Êcie i nieszcz´Êliwy
(w. 5, 10–11, 13, 18, 23, 25, 27). Czego Lehi naucza w tych
wersetach o tym, w jaki sposób i dlaczego mo˝emy osiàgnàç
szcz´Êcie i kto chce, ˝ebyÊmy byli nieszcz´Êliwi?

C

B

A

2 Nefi 2:5 — „Wed∏ug [...] prawa ˝aden cz∏owiek nie
jest usprawiedliwiony”
S∏owo „usprawiedliwiony” oznacza „uznany za niewinnego,
któremu wybaczone zosta∏y grzechy”. Oznacza to, ˝e dana osoba
jest przyj´ta, czyli jest prawa w oczach Boga. Lehi naucza∏, ˝e
nikt nie jest usprawiedliwiony (uczyniony prawym) na mocy
prawa, ale z powodu ∏amania prawa ludzie sà odci´ci od Boga
(zob. 2 Nefi 2:5). Tak jak naucza∏ Aposto∏ Pawe∏, „wszyscy
zgrzeszyli i brak im chwa∏y Bo˝ej” (List do Rzymian 3:23). „Tak
wi´c wed∏ug prawa, czyli jeÊli jedynym czynnikiem by∏oby tylko
prawo, ludzie byliby odci´ci i doczeÊnie, i duchowo. Byliby
odci´ci doczeÊnie, poniewa˝ nie sà w stanie przestrzegaç prawa
w doskona∏y sposób i byliby odci´ci duchowo, poniewa˝ ∏amanie
prawa czyni ich nieczystymi, a ‚˝adna nieczysta rzecz nie mo˝e
[...] przebywaç w Jego obecnoÊci’ (Moj˝esz 6:57; zob. tak˝e
2 Nefi 9:6–10)” (Gerald N. Lund, „The Fall of Man and His
Redemption”, w: Monte S. Nyman i Charles D. Tate jun., wyd.,

Warunkowe 
b∏ogos∏awieƒstwa
ZadoÊçuczynienia

• JeÊli b´dziemy mieç wiar´ w
Jezusa Chrystusa, odpokutu-
jemy i zostaniemy ochrzczeni,
mo˝emy zostaç oczyszczeni
z naszych grzechów. Dzi´ki
darowi Ducha Âwi´tego
mo˝emy zostaç uÊwi´ceni i staç
si´ godni pozostania w obec-
noÊci Ojca i stania si´ takimi
jak On (zob. Alma 34:13–17;
42:15; Moroni 10:32–33; NiP
76:58; 132:19–20; Moj˝esz
5:5–11).

Skutki naszego w∏asnego
upadku, od których

musimy zostaç zbawieni
• Od kiedy stajemy si´

odpowiedzialni za nasze
wybory, nasze grzechy czynià
nas niegodnymi powrotu do
naszego Ojca Niebieskiego
(zob. Mosjasz 16:2–5).

Bezwarunkowe
b∏ogos∏awieƒstwa
ZadoÊçuczynienia

• Wszyscy ludzie, którzy kiedy-
kolwiek ˝yli, zmartwychwstanà
w nieÊmiertelnym ciele fizycz-
nym (zob. Alma 11:42–44).

• Wszyscy stanà przed obliczem
Boga, aby zostali osàdzeni
(zob. Alma 11:44; Helaman
14:15–17).

• Ziemia stanie si´ celestialna
(zob. NiP 88:18–20).

Skutki Upadku Adama,
od których musimy

zostaç zbawieni
• Âmierç fizyczna: Wszyscy

rodzimy si´ z doczesnym cia-
∏em, które kiedyÊ umrze.

• Âmierç duchowa: Wszyscy
rodzimy si´ w upad∏ym Êwiecie
i jesteÊmy oddzieleni od
naszego Ojca Niebieskiego.

• ˚yjemy na telestialnej, upad∏ej
Ziemi.
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Fragment z pisma Êwi´tego do
opanowania — 2 Nefi 2:27

Narysuj w notatniku diagram ukazujàcy istotnà doktryn´,
zawartà w tym wersecie. Wykonaj go tak, byÊ móg∏ go powiesiç
w widocznym miejscu, aby przypomina∏ ci o tych wa˝nych
prawdach.

W 2 Nefi 3 Lehi wspomnia∏ o czterech ró˝nych m´˝czyznach
noszàcych imi´ Józef. Jego s∏owa skierowane sà do jego
najm∏odszego syna, Józefa. Lehi mówi∏ o wielkim proroku
Józefie, który zosta∏ sprzedany do Egiptu. To od tego w∏aÊnie
Józefa wywodzi si´ rodzina Lehiego. Lehi cytuje proroctwo,
które wypowiedzia∏ Józef z Egiptu przed swà Êmiercià. W
proroctwie tym Józef mówi∏ o dniach ostatnich i o dwóch
innych m´˝czyznach noszàcych imi´ Józef, którzy równie˝
b´dà jego potomkami. Podczas studiowania tego rozdzia∏u
dowiedz si´, kim byli ci dwaj Józefowie w dniach ostatnich
i dlaczego sà wa˝ni.

Zrozumienie pism Êwi´tych
2 Nefi 3

2 Nefi 3:6–21 — Gdzie znajduje si´ proroctwo Józefa?
Proroctwa Józefa, który zosta∏ sprzedany do Egiptu, jakie Lehi
cytuje swemu synowi Józefowi, nie mo˝na znaleêç w dzisiejszej
Biblii. Lehi znalaz∏ je na mosi´˝nych p∏ytach, które jego synowie
odebrali Labanowi w Jerozolimie (zob. 1 Nefi 3:3, 19–20;
5:10–16; 2 Nefi 4:1–2).

2 Nefi 3:6–18 — Józefowie w dniach ostatnich
Staro˝ytne proroctwo Józefa odnosi∏o si´ do Józefa w dniach
ostatnich, który mia∏ byç wielkim prorokiem i b∏ogos∏awieƒ-
stwem, zarówno dla potomków Lehiego, jak i dla ca∏ego domu

objawi (w. 5) — poka˝e,
uczyni wiadomym

widzàcy (w. 6–7, 11, 14) —
osoba, która mo˝e poznaç
przesz∏oÊç, teraêniejszoÊç i
przysz∏oÊç (zob. Mosjasz
8:13–17)

b´dzie mia∏ uznanie (w. 7)
— b´dzie ceniony, szanowany

zawstydzeni (w. 14) — zbici z
tropu, zmieszani, zak∏opotani

rozpoczàç (w. 13) — zaczàç

przyjmà (w. 23) — wys∏uchajà
i b´dà pos∏uszni

przywrócone (w. 24) —
w tym przypadku: Izrael
zostanie przywrócony swemu
Bogu, prawdzie, swym
przymierzom i ziemiom

2 Nefi 3
Proroctwa Józefa o innym Józefie

D Izraela. Proroctwo mówi∏o, ˝e Józef w dniach ostatnich b´dzie
mia∏ tak˝e ojca o tym samym imieniu. Tym prorokiem w dniach
ostatnich jest Prorok Józef Smith. Dlatego te˝ w 2 Nefi 3 mowa
jest o czterech ró˝nych Józefach: Józefie z Egiptu; Józefie, synu
Lehiego; Proroku Józefie Smithie oraz o Józefie Smithie senio-
rze, ojcu Proroka Józefa Smitha).

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania 2 Nefi 3 wykonaj zadanie A, a nast´pnie,
jeÊli chcesz, zadanie B.

Przeanalizuj misj´ proroka

1. Widzàcy, o którym mowa w 2 Nefi 3:6–21, to Prorok Józef
Smith. Wypisz, czego dowiedzia∏eÊ si´ z tego proroctwa o
jego misji. (Wspomnianych jest co najmniej dziesi´ç rzeczy).
Postaraj si´ napisaç to w∏asnymi s∏owami.

2. Wybierz cz´Êç misji Proroka Józefa Smitha i wyjaÊnij, w jaki
sposób znaczàco wp∏yn´∏a ona na twoje ˝ycie.

Proroctwo, które wype∏ni∏o si´ w
naszych czasach

W 2 Nefi 3:12 mowa jest o dwóch ksi´gach — jednej, napisanej
przez potomków Józefa (Ksi´ga Mormona) i drugiej, napisanej
przez Jud´ (Biblia).

1. Wypisz, czego, wed∏ug proroctwa, mia∏y dokonaç te dwie
ksi´gi.

2. Opisz, w jaki sposób posiadanie obu tych ksiàg dope∏ni∏o
tego, co wypisa∏eÊ.

3. Przeczytaj niedawno dodany podtytu∏ Ksi´gi Mormona. Na
czym polega to, ˝e ksi´ga ta jest „Jeszcze Jednym Âwiadectwem
o Jezusie Chrystusie”?

Starszy Boyd K. Packer, cz∏onek Kworum Dwunastu Aposto∏ów,
powiedzia∏, ˝e Biblia i Ksi´ga Mormona „sà splecione ze sobà w
taki sposób, ˝e kiedy sp´dza si´ czas nad jednà, jest si´ przycià-
ganym do drugiej; kiedy uczy si´ z jednej, jest si´ oÊwieconym
przez drugà. Zaprawd´ stajà si´ jednym w naszych r´kach.
Proroctwo Ezechiela [w Ks. Ezechiela 37:15–19] wype∏ni∏o si´
teraz” (Conference Report, paêdz. 1982, 75 lub Ensign, list. 1982,
53).

B

A
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Zapisz to, co odnosi si´ do twojej duszy

W 2 Nefi 4:15–35, czytamy „to, co odnosi si´ do [...] duszy
[Nefiego]” (w. 15). Jest to blok fragmentów pisma Êwi´tego,
nadajàcy si´ do czytania na g∏os. Po przeczytaniu wybierz pi´ç
zwrotów lub zdaƒ z tego, co powiedzia∏ Nefi, które „[odnoszà]
si´ [tak˝e] do [twojej] duszy”. WyjaÊnij, dlaczego, w twoim
mniemaniu, ka˝da z nich jest dla ciebie wa˝na.

Pomimo rad Lehiego, by rodzina by∏a zjednoczona (zob.
2 Nefi 1:21), istnia∏ w niej podzia∏, z powodu ciàg∏ej zazdroÊci
i gniewu Lamana i Lemuela w stosunku do ich brata Nefiego.
Ale, tak jak Nefi Êwiadczy∏ w 1 Nefi 1:20, Pan by∏ mi∏osierny,
pozwalajàc wyzwoliç si´ wiernym. Podczas czytania 2 Nefi
5 zwróç uwag´ na ró˝nic´ pomi´dzy stylem ˝ycia tych
dwóch grup ludzi, która wynika∏a z ich postaw i czynów.

Zrozumienie pism Êwi´tych
2 Nefi 5

2 Nefi 5:20–25 — „Przekleƒstwem” nie by∏o to, ˝e
„skóra sta∏a si´ ciemna”
„Przekleƒstwem”, które Pan zes∏a∏ na zbuntowanych Lamanitów,
by∏o odsuni´cie ich od Swojego oblicza (zob. 2 Nefi 5:20–21).
Pan spowodowa∏, ˝e „ich skóra sta∏a si´ ciemna”, aby Nefici nie
mieszali si´ z nimi, czyli nie wchodzili w zwiàzki ma∏˝eƒskie i
nie sprowadzali na siebie przekleƒstwa (zob. w. 21–23).

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania 2 Nefi 5 wykonaj zadanie A.

OkreÊl ró˝nice

1. Narysuj w notatniku diagram taki, jak ten poni˝ej i wype∏nij go
informacjami, które znajdziesz w nast´pujàcych  odsy∏aczach:

A

ustawy (w. 10) — prawa,
zasady

siaç (w. 11) — sadziç nasiona

zbieraç plony (w. 11) —
zbieraç ˝niwo

pokusa (w. 21) — coÊ
atrakcyjnego

wstr´tni (w. 22) —
obrzydliwi, nienawistni

pró˝nujàcy (w. 24) — leniwy

z∏e zamiary (w. 24) —
nikczemnoÊç, oszustwo,
podst´p

dyscyplina (w. 25) —
nieszcz´Êcie, przekleƒstwo,
udr´ka

wyÊwi´ciç (w. 26) —
wyznaczyç do Êwi´tego celu

2 Nefi 5
Podzielona rodzina

B

Niektóre z ostatnich s∏ów wielkiego proroka Lehiego zapi-
sane sà w 2 Nefi 4. Po Êmierci ojca Nefi zapisa∏ niektóre
myÊli i uczucia na temat swej w∏asnej duchowoÊci. Zapisa∏
je w formie poetyckiej — podobnej do psalmów ze Starego
Testamentu. Dlatego te˝ 2 Nefi 4:16–35 cz´sto nazywany
jest „psalmem Nefiego”. Psalm ten mo˝e byç êród∏em si∏y
dla tych, którzy kochajà Pana i pragnà Mu s∏u˝yç, ale czujà
si´ obcià˝eni swymi s∏aboÊciami.

Zrozumienie pism Êwi´tych
2 Nefi 4

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania 2 Nefi 4 wykonaj zadanie A i B.

Pami´tajàc o proroku Lehim

Przejrzyj ostatnie s∏owa Lehiego w
2 Nefi 4:1–11. Rozwa˝, czego dowie-
dzia∏eÊ si´ od Lehiego i o Lehim od
poczàtku 1 Nefi 1 oraz wypisz trzy
przyk∏ady cech jego charakteru, o
których nale˝y pami´taç. Przy ka˝dej
z nich wyjaÊnij, dlaczego jà wybra∏eÊ
i w jaki sposób, twoim zdaniem,

pami´tanie o niej by∏oby b∏ogos∏awieƒstwem dla jego potomków.

A

aby spad∏o na g∏owy waszych
rodziców (w. 6) — aby wasi
rodzice byli za nie odpowie-
dzialni

napomnienia (w. 13) —
nagany z powodu grzechów

zmuszony (w. 14) — przyka-
zano mu, nakazano

n´dzny (w. 17) — nieszcz´sny,
bezwartoÊciowy

cierpi (w. 17) — jest
zasmucone

osaczony (w. 18) — otoczony

zwodzà (w. 18) — przeÊladujà

zmiesza∏ (w. 22) — zaprowa-
dzi∏ nieporzàdek, zak∏opota∏

Pan nawiedzi∏ w Swej
wielkiej ∏asce (w. 26) —
Jezus Chrystus, boska istota,
s∏u˝y∏ innym

s∏abnàç (w. 26) — maleç

skruszone (w. 32) —
pokorne, pozbawione dumy

pokorny (w. 32) — ˝a∏ujàcy
za grzechy

zagradzaç (w. 33) — blokowaç

pot´ga ludzka (w. 34) —
màdroÊç cz∏owieka

szczodrze (w. 35) — obficie,
hojnie

niew∏aÊciwy (w. 35) — nie-
stosowny, ze z∏ych powodów

2 Nefi 4
Psalm Nefiego
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2. Nefici „[˝yli] szcz´Êliwie” (2 Nefi 5:27). Przejrzyj 2 Nefi 5
i wypisz trzy sposoby na to, by „[˝yç] szcz´Êliwie”.

W 2 Nefi 5:26 czytamy, ˝e Nefi wyÊwi´ci∏ Jakuba i Józefa
„na kap∏anów i nauczycieli” Nefitów. Niektóre z nauk Jakuba
sà zapisane w 2 Nefi 6–10, który to tekst jest zapisem dwu-
dniowego kazania, które wyg∏osi∏ ludowi Nefitów. W wi´kszej
cz´Êci rozdzia∏ów 6–8 Jakub cytuje proroka Izajasza (Ks.
Izajasza 49:22–52:2). WyjaÊnia tak˝e, dlaczego cytuje te
fragmenty i co ludzie powinni uczyniç, by je lepiej zrozumieç.
Mo˝esz najpierw przeczytaç rozdzia∏y 6–8, bioràc pod uwag´
nast´pujàce informacje. Nast´pnie cofnij si´ i przestudiuj
ka˝dy rozdzia∏, korzystajàc z pomocy zawartych w tym
przewodniku.

• „AbyÊcie si´ uczyli i chwalili imi´ waszego Boga” (2 Nefi
6:4). Podczas czytania rozdzia∏ów 6–8 odszukaj, czego
Jakub naucza∏ o Bogu i w jaki sposób zach´ca∏ swój lud do
oddawania Mu chwa∏y (czyli do kochania Go i podà˝ania
za Nim z pokorà i z szacunkiem).

• „Mogà wi´c byç odniesione do was” (2 Nefi 6:5). To ju˝
drugi raz, kiedy prorok z Ksi´gi Mormona mówi, ˝e nale˝y
odnosiç do siebie s∏owa Izajasza (zob. 1 Nefi 19:23; zob.
tak˝e rozdzia∏ „OdnoÊ do siebie tekst pism Êwi´tych” na
str. 3 tego przewodnika).

• W 2 Nefi 6:8–15 Jakub wyjaÊnia znaczenie niektórych
fragmentów, które przeczyta∏ swemu ludowi.

• „Przeczyta∏em wam te s∏owa [...], abyÊcie wiedzieli o
przymierzach Pana” (2 Nefi 9:1). Podczas czytania roz-
dzia∏ów 6–8 rozwa˝, czego one uczà o przymierzach Pana
— czym one sà i dlaczego Pan tak bardzo zobowiàzuje si´
je wype∏niç.

2 Nefi 6
Jakub naucza lud 
z zapisów Izajasza

Jakie by∏y skutki?
(zob. w. 11, 13, 16,
20–22, 25–27, 34).

Co robili ludzie?
(zob. w. 6–11, 15, 17,
20–22, 24–27)

Co sàdzili ich przy-
wódcy? Co robili?
(zob. 2 Nefi 5:1–4, 12,
14–18, 26, 29, 31–32).

LamaniciCzego szukaçNefici • „Mówi´ wam o tym [...], abyÊcie mogli si´ radowaç” (2 Nefi
9:3). Podczas czytania s∏ów Izajasza zastanów si´, w jaki
sposób dajà ci powód do radoÊci.

• W 2 Nefi 9:4–54 Jakub omawia doktryn´ kryjàcà si´ za
przes∏aniem Izajasza.

• W 2 Nefi 10 Jakub koƒczy kazanie, które rozpoczà∏
poprzedniego dnia.

Zrozumienie pism Êwi´tych
2 Nefi 6

2 Nefi 6:6–18 — W jakiej kolejnoÊci b´dà mia∏y
miejsce te zdarzenia?
Wydarzenia opisane w 2 Nefi 6 nie sà wymienione w kolejnoÊci,
w której mia∏y lub b´dà mia∏y miejsce. JeÊli wydarzenia te
by∏yby u∏o˝one chronologicznie, przybli˝ona kolejnoÊç wersetów
by∏aby nast´pujàca: 8–11, 6–7, 11–18. Poni˝ej znajdujà si´ opisy
tematów omówionych w tych wersetach:

• Wersety 6–7 zawierajà proroctwo Izajasza dotyczàce zgroma-
dzenia Izraela w naszych czasach, które ma si´ odbyç z
pomocà ludzi innych narodów.

• Wersety 8–9 mówià o
upadku Jerozolimy, nie-
woli ˚ydów w Babilonie
i o ich powrocie do
Jerozolimy za panowa-
nia Cyrusa Wielkiego,
w∏adcy Persji.

• Wersety 9–11 przepowia-
dajà pierwsze przyjÊcie
Jezusa Chrystusa do
˚ydów oraz ich cierpie-
nie i rozproszenie, które
jest karà za to, ˝e Go
odrzucà.

• Wersety 11–18 zawierajà dalsze wyjaÊnienia Jakuba dotyczàce
proroctwa Izajasza w wersetach 6–7, które mówià o zgroma-
dzeniu Izraela w dniach ostatnich.

martwiç si´ (w. 3) —
odczuwaç obaw´ i trosk´

namawiaç (w. 3) — nak∏aniaç,
zach´caç

sztandar (w. 6) — coÊ, co jest
ustanowione przez upowa˝-
nionà osob´ jako zasada,
wed∏ug której b´dà sàdzone
inne osoby; tak˝e sygna∏ (w
tym przypadku sygna∏em jest
ewangelia)

objawi (w. 9, 14) — poka˝e,
uczyni wiadomym

ubiczujà (w. 9) — zbijà
biczem, na którego koƒcach
przymocowane sà ostre
cz´Êci z koÊci i kamienia

pobici i zgn´bieni (w. 10) —
ukarani i poddani fizycznemu
i psychicznemu cierpieniu

to tu, to tam (w. 11) — tam i z
powrotem

dozwolonym zginàç (w. 11)
— zezwoliç na ca∏kowità
zag∏ad´

zaraza (w. 15) — plaga,
choroba

∏up (w. 16–17) — ofiary wroga

czy umknà jeƒcy (w. 16) —
czy ucieknà wi´êniowie

sà przeciw tobie (w. 17) —
walczà z tobà

ciemi´zcy (w. 18) — ludzie,
którzy traktujà kogoÊ
niesprawiedliwie
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Niezwykle dok∏adne proroctwo Izajasza o Mesjaszu, znajdu-
jàce si´ w Biblii w Ks. Izajasza 50, jest tak˝e zapisane w
2 Nefi 7. Zobacz wprowadzenie do 2 Nefi 6, by uzyskaç
bardziej szczegó∏owe wprowadzenie do tego i innych
rozdzia∏ów wzi´tych z zapisów Izajasza.

Zrozumienie pism Êwi´tych
2 Nefi 7

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania 2 Nefi 7 wykonaj zadanie A i B.

Znajdê przes∏anie

Przeszukaj 2 Nefi 7 i znajdê przes∏anie, które, twoim zdaniem,
pomo˝e wymienionym poni˝ej ludziom. Zapisz to przes∏anie
w notatniku i wyjaÊnij, dlaczego, twoim zdaniem, pomo˝e kon-
kretnej osobie.

1. Osoba, która nie przestrzega∏a przykazaƒ i czuje, ˝e Pan ju˝
jej nie pomo˝e.

2. Osoba, której trudno zrozumieç, dlaczego wa˝ne jest prze-
strzeganie przykazaƒ Pana.

Proroctwo

Które wersety w 2 Nefi 7
zosta∏y napisane przez
Izajasza, ale brzmià tak, jakby
zosta∏y wypowiedziane
przez Jezusa Chrystusa?
WyjaÊnij dlaczego.

B

A

list (w. 1) — dokument
prawny

wierzyciele (w. 1) — ludzie,
którym jest si´ winnym
pieniàdze

szata pokutna (w. 3) — szata
zrobiona z szorstkiej sierÊci
koziej lub wielb∏àdziej
noszona w okresie smutku

ch∏oszczàcy (w. 6) — osoba
bijàca lub smagajàca kogoÊ
biczem

wyrywali w∏osy (w. 6) —
wyrywanie w∏osów z brody
by∏o symbolem braku sza-
cunku

obelgi (w. 7) — upokorzenia

g∏az (w. 7) — bardzo twardy
kamieƒ

2 Nefi 7
Pan pomaga tym, którzy Mu ufajà

2 Nefi 6:7, 13 — „Czekaç” na Pana
S∏owo czekaç, u˝yte przez Izajasza, oznacza pozostanie silnym,
kiedy stoi si´ w miejscu lub w bezruchu, oczekujàc na spodzie-
wane wydarzenia. „Czekaç na Pana” oznacza pozostanie Mu
wiernym a˝ do czasu, kiedy uzna On, ˝e nale˝y przelaç pe∏nà
miar´ b∏ogos∏awieƒstw.

2 Nefi 6:12 — „Wielki i wyst´pny koÊció∏”
Zobacz podrozdzia∏ „Zrozumienie pism Êwi´tych”, odnoszàcy
si´ do 1 Nefi 13:5–9 (str. 23).

2 Nefi 6:14 — Pan ocali Swój lud po raz drugi
Pierwszy raz, kiedy Pan ocali∏ Swój lud, Izrael, mia∏ miejsce,
kiedy wyprowadzi∏ ich z Egiptu i próbowa∏ ich osiedliç na ziemi
obiecanej. Drugi raz, kiedy stara si´ On ocaliç Swój lud, ma
miejsce w tej dyspensacji. Prorok Józef Smith naucza∏: „Nadszed∏
w koƒcu czas, kiedy Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba ponownie
wyciàgnà∏ Swà d∏oƒ po raz drugi, by ocaliç resztk´ Swego ludu”
(Teachings of the Prophet Joseph Smith, 14). Klucze tego zgroma-
dzenia zosta∏y przywrócone przez Moj˝esza w Âwiàtyni w
Kirtland w 1836 roku (zob. NiP 110:11).

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania 2 Nefi 6 wykonaj zadanie C oraz zadanie
A lub B.

Dlaczego powinienem s∏uchaç?

1. Wyobraê sobie, ˝e ˝yjesz w czasach Jakuba. Z tego, co prze-
czyta∏eÊ w 2 Nefi 6:1–4, wypisz co najmniej trzy powody,
jakie poda∏byÊ, ˝eby zach´ciç przyjaciela, by si´ do ciebie
przy∏àczy∏ i wys∏ucha∏ nauk Jakuba.

2. WyjaÊnij, w jaki sposób te powody majà zastosowanie do
s∏uchania przywódców kap∏aƒskich w naszych czasach.

WyjaÊnij ró˝nic´

1. Przeczytaj opowieÊç Jakuba dotyczàcà pierwszego i drugiego
„[objawienia si´]” Jezusa Chrystusa (zob. 2 Nefi 6:8–10, 14–15).
Porównaj te dwa wydarzenia, zwracajàc uwag´ na podobieƒ-
stwa i ró˝nice mi´dzy nimi.

2. Dlaczego, twoim zdaniem, drugie przyjÊcie Zbawiciela b´dzie
tak bardzo ró˝niç si´ od pierwszego?

OdnieÊ do siebie tekst pism Êwi´tych

Nefi i Jakub powiedzieli swemu ludowi, ˝e powinien odnosiç
do siebie, czyli stosowaç treÊci zawarte w pismach Êwi´tych,
a w szczególnoÊci s∏owa Izajasza (zob. 1 Nefi 19:23; 2 Nefi 6:5).
Odnoszenie pism Êwi´tych do siebie to dowiedzenie si´, co
oznacza dany fragment, okreÊlenie zawartych w nim zasad i
zastosowanie ich w naszym ˝yciu. Przestudiuj 2 Nefi 6:6–18 i
wypisz co najmniej trzy zasady, czyli prawdy, oraz opisz, w jaki
sposób stosujà si´ do twojego ˝ycia.

C

B

A
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Czy jest w twoim ˝yciu coÊ lub ktoÊ, na kim mo˝esz zawsze
polegaç? Izajasz odpowiada na to pytanie w 2 Nefi 8. Podczas
czytania tego rozdzia∏u rozwa˝, jak wielkim b∏ogos∏awieƒ-
stwem jest budowanie swego ˝ycia na podstawie, która
nigdy nie zawiedzie.

Zrozumienie pism Êwi´tych
2 Nefi 8

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania 2 Nefi 8 wykonaj zadanie A i B.

W∏asnymi s∏owami

W 2 Nefi 8:17–21 (zob. tak˝e Ks. Izajasza 51:17–21) Pan zach´ca
Izrael do przebudzenia si´ i zrozumienia, ˝e w grzechu nie ma
ani pokoju, ani pocieszenia, natomiast Êwiadczy On o pokoju i
pocieszeniu, jakie przynosi podà˝anie za Nim. Przeczytaj 2 Nefi
8:3, 6–8, 11–12, 22–24 i wypisz w∏asnymi s∏owami, co Pan powie-
dzia∏ Izraelowi o ludziach, którzy Mu ufajà i podà˝ajà za Nim.

OdnieÊ do siebie teksty pism Êwi´tych

Wybierz jednà z poni˝szych wypowiedzi i napisz, co powie-
dzia∏byÊ koledze, który wyrazi∏by takie uczucia. Skorzystaj z
tego, czego nauczy∏eÊ si´ z 2 Nefi 8 i do∏àcz co najmniej jednà
obietnic´ Pana z zadania A.

1. „Wiem, ˝e powinienem odpokutowaç, wróciç do koÊcio∏a
i ˝yç zgodnie z naukami ewangelii, ale martwi´ si´, co

B

A

wyciosano (w. 1) — wyci´to

rami´ (w. 5, 9) — si∏a, moc

nie zostanie obalona (w. 6)
— nie przeminie

zniewaga (w. 7) — obwinianie
lub dezaprobata

obelgi (w. 7) — ubli˝anie,
zniewa˝ajàcy j´zyk

ci, za których z∏o˝ono okup
(w. 10) — odkupieni, urato-
wani z niewoli (ten werset
zdaje si´ odnosiç do wyjÊcia
Izraela z Egiptu w czasach
Moj˝esza i przejÊcia przez
Morze Czerwone)

wÊciek∏oÊç ciemi´zcy (w. 13)
— zagorza∏y lub gwa∏towny
gniew wroga

jeniec (w. 14) — wi´zieƒ
przetrzymywany poza w∏a-
snym krajem

wnet (w. 14) — wkrótce

grom (w. 20) — kara otrzy-
mana w celu poprawy

nieobrzezany (w. 24) — nie-
obj´ty przymierzem; osoba,
która nie szanuje Pana lub
nie jest Mu pos∏uszna

2 Nefi 8
„Przebudê si´, przebudê!”

pomyÊlà i powiedzà moi koledzy i pracodawca. Musia∏bym
bardzo zmieniç swój styl ˝ycia!”

2. „Staram si´ odpokutowaç, ale bez przerwy czuj´ si´ winny.
Czy kiedykolwiek b´d´ móg∏ otrzymaç wybaczenie i znów
czuç si´ czystym? I nawet jeÊli odpokutuj´, to i tak moje grze-
chy zrani∏y ju˝ bardzo wiele osób. Na co mi to wszystko?”

3. „Dlaczego powinienem odpokutowaç? Dlaczego prowadzenie
religijnego ˝ycia jest lepsze od tego, jak ˝yj´ obecnie?”

Rozdzia∏y z Ks. Izajasza, cytowane przez Jakuba w 2 Nefi
6–8, ujawni∏y wiele na temat mocy Pana, której u˝ywa, by
wyratowaç Swój lud. Mimo ˝e Izajasz Êwiadczy∏ o tym, co
Pan uczyni dla domu Izraela, by go wyratowaç od wrogów i
zebraç na jego ziemiach obiecanych, Jakub zach´ca ludzi, by
odnosili s∏owa Izajasza do w∏asnego ˝ycia (zob. 2 Nefi 6:5).
Wspania∏ym tego przyk∏adem sà nauki Izajasza znajdujàce
si´ w 2 Nefi 9, kiedy Jakub naucza i Êwiadczy o tym, ˝e Pan
jest w stanie uratowaç nas od naszych najwi´kszych wrogów
— Êmierci i piek∏a. Rozdzia∏ ten zawiera istotne prawdy o
planie, jaki Ojciec Niebieski ma dla Swoich dzieci, w którym
wielkà rol´ odgrywa ZadoÊçuczynienie Jezusa Chrystusa.

2 Nefi 9
„Jak wspania∏y jest plan

naszego Boga”
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2. Korzystajàc z 2 Nefi 9:28–29 wyjaÊnij, co mo˝esz powiedzieç
cz∏onkowi KoÊcio∏a, który wypowiedzia∏ nast´pujàce zdania:

a. „Nie b´d´ si´ za bardzo staraç, by zdobyç wykszta∏cenie.
Jest niepotrzebne i tylko doczesne”.

b. „Nie ma nic z∏ego w tym, ˝e pije si´ troch´ alkoholu.
Niektórzy naukowcy twierdzà, ˝e ludzie, którzy pijà nie-
wielkie iloÊci, sà zdrowsi od tych, którzy wcale nie pijà”.

c. „Nie wiem, dlaczego dano tej osobie to powo∏anie w
KoÊciele. Mam od niej o wiele wi´cej doÊwiadczenia i ona
nie zna a˝ tak dobrze pism Êwi´tych”.

Rysunek

Naszkicuj wydarzenia wspomniane w 2 Nefi 9:41–42.

Jakub ponownie omawia przysz∏oÊç domu Izraela w 2 Nefi
10. Prorokuje o tym, co stanie si´ z ˚ydami, co stanie si´ z
jego w∏asnym ludem i co stanie si´ z ludêmi innych narodów,
którzy odziedziczà ziemie jego ludu. Znajdê przyczyny, dla
których ˚ydzi zostali rozproszeni i co musi si´ staç, zanim
zostanà ponownie zgromadzeni w domu. Zwróç tak˝e
uwag´ na to, co Jakub powiedzia∏ na temat tego, co musimy
uczyniç, zanim b´dziemy mogli „byç przyj´ci do wiecznego
królestwa Boga” (w. 25).

Zrozumienie pism Êwi´tych
2 Nefi 10

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania 2 Nefi 10 wykonaj zadanie A lub B.

trzeba (w. 3) — koniecznym
jest

zosta∏yby dokonane (w. 4) —
mia∏yby miejsce

wypaczyli religi´ (w. 5) —
g∏osili jà dla zysku i
pochwa∏y (zob. 2 Nefi 26:29)

zabezpiecz´ (w. 12) —
wzmocni´

niewolnik (w. 16) — s∏uga
lub osoba, której odebrano
wolnoÊç

poÊwi´ciç (w. 19) —
wyznaczyç do Êwi´tego celu

pogódêcie si´ (w. 24) —
bàdêcie pos∏uszni, bàdêcie
w zgodzie z

boskie mi∏osierdzie (w. 25)
— moc od Boga

2 Nefi 10
Wype∏nienie przymierzy Pana

D

Zrozumienie pism Êwi´tych
2 Nefi 9

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania 2 Nefi 9 wykonaj dwa z nast´pujàcych
zadaƒ (A–D).

Natura Boga

Prorok Józef Smith naucza∏, ˝e jednà z rzeczy niezb´dnych dla
„posiadania wiary w Boga ku ˝yciu i zbawieniu” jest „poprawne
poj´cie o charakterze [Boga], Jego doskona∏oÊci i cechach”
(Lectures on Faith [1985], 38). Wypisz, czego dowiadujemy si´
o Bogu z entuzjastycznych wypowiedzi Jakuba w 2 Nefi 9:8, 10,
13, 17, 19–20.

Wypisz pytania

Jednà z metod studiowania pism Êwi´tych jest wzi´cie pod
uwag´ tego, ˝e czytany tekst zawiera istotne odpowiedzi od
Boga, a nast´pnie zastanowienie si´ nad tym, jakie by∏y pytania.
Wiele wa˝nych prawd o planie zbawienia Ojca Niebieskiego
dla Jego dzieci zawiera 2 Nefi 9:5–27. Zapisz co najmniej pi´ç
istotnych pytaƒ doktrynalnych, na które mo˝na znaleêç odpo-
wiedzi w tych wersetach. Po ka˝dym pytaniu zapisz odpowiedê
z 2 Nefi 9.

Fragment z pisma Êwi´tego do
opanowania — 2 Nefi 9:28–29

1. W jaki sposób doktryna zawarta w 2 Nefi 9:20 odnosi si´ do
problemu niektórych ludzi, o którym mówi Jakub? (zob. w.
28–29).

C

B

A

obdarzy (w. 3) — da

trzeba, potrzeba (w. 47, 48)
— jest niezb´dne, konieczne

konieczne jest (w. 5) — jest
niezb´dne lub w∏aÊciwe

poddaç si´, podlegaç (w. 5, 8)
— byç pod czyjàÊ w∏adzà lub
pod czyjàÊ kontrolà

pierwszy wyrok (w. 7) — „na
pewno umrzesz” (I Ks. Moj-
˝eszowa 2:17) to pierwszy
wyrok, jaki Bóg wyda∏ na
cz∏owieka

zwiód∏ (w. 9) — oszuka∏,
zmyli∏, wprowadzi∏ w b∏àd

upodobniajàc si´ prawie
(w. 9) — przypominajàc

nieÊmiertelni (w. 13, 15) —
mogàcy ˝yç wiecznie (szcze-
gólnie dotyczy to stanu
zmartwychwsta∏ego)

spe∏nia (w. 17) — wykonuje,
wype∏nia

pogarda, gardziç (w. 18, 42)
— nienawiÊç, nienawidziç

pot´pienie (w. 25) — wyrok
uznajàcy win´

przebieg∏y (w. 28) —
podst´pny

pró˝noÊç (w. 28) — duma,
egocentryzm

nie przyniesie im korzyÊci (w.
28) — nie da im nic dobrego

uleganie pokusom (w. 39) —
poddawanie si´ pokusom

doczesne (w. 39) — z tego
Êwiata, oddane apetytom i
pragnieniom cia∏a

rozwa˝ni (w. 43) — ostro˝ni,
màdrzy

dr´czyç (w. 47) — dokuczaç,
zn´caç si´

brzydzi si´ (w. 49) —
nienawidzi, nie cierpi

∏aski (w. 53) — s∏u˝ba Jezusa
Chrystusa, boskiej istoty,
innym ludziom
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Dokoƒcz zdania

1. Naród ˝ydowski by∏ jedynym narodem na ziemi, który...
(zob. 2 Nefi 10:3–4).

2. Ludzie w Jerozolimie ukrzy˝owali Jezusa, poniewa˝...
(zob. w. 4–5).

3. Z powodu swoich grzechów, ˚ydzi... (zob. w. 6).

4. ˚ydzi zostanà zgromadzeni... (zob. w. 7–9).

O czym nale˝y pami´taç

1. Jakie sà dwie g∏ówne rze-
czy ze Êwiadectwa Jakuba,
zawarte w 2 Nefi 10:23–24,
co do których chcia∏ on, by
jego lud zapami´ta∏ je? Co
to znaczy „[pojednaç] si´ z
Bogiem”?

2. W jaki sposób zmieni∏oby
si´ twoje ˝ycie, jeÊli zawsze
pami´ta∏byÊ o tych dwóch
prawdach?

3. Zapisz dwa sposoby, których u˝yjesz, ˝eby postaraç si´
pami´taç o tych prawdach w ciàgu nast´pnego tygodnia.

Po przeczytaniu s∏ów Jakuba zawartych w ostatnich pi´ciu
rozdzia∏ach powracamy znowu do s∏ów Nefiego. Nefi tak˝e
cytuje proroka Izajasza i w 2 Nefi 11 podaje przyczyny, dla
których to czyni.

Na stronach wprowadzajàcych do Ksi´gi Mormona przeczy-
ta∏eÊ Êwiadectwo trzech specjalnych Êwiadków Ksi´gi
Mormona. W 2 Nefi 11 b´dziesz czytaç o trzech specjalnych
Êwiadkach w Ksi´dze Mormona. Poszukaj, czego sà Êwiadkami.

Zrozumienie pism Êwi´tych
2 Nefi 11

2 Nefi 11:4 — W jaki sposób „wszystko, co Bóg
objawi∏”, symbolizuje Zbawiciela?
Nefi Êwiadczy, ˝e „wszystko, co Bóg objawi∏”, jest symbolem
Jezusa Chrystusa, Jego ˝ycia, s∏u˝by i ZadoÊçuczynienia. Pan
powiedzia∏ prorokowi Moj˝eszowi: „Wszystko zosta∏o stworzone
i zrobione, aby daç Êwiadectwo o mnie” (Moj˝esz 6:63). ˚ycie i

odnosi si´ (w. 4) —
symbolizuje

2 Nefi 11
Trzech Êwiadków Jezusa Chrystusa

B

A misja Moj˝esza sà tego dobrym przyk∏adem. To, co Moj˝esz
uczyni∏ dla Izraelitów w swoich czasach, jest przyk∏adem, czyli
wzorem, tego, co Jezus Chrystus uczyni∏ dla ca∏ej ludzkoÊci.
Moj˝esz by∏ wyzwolicielem, zbawcà, prawodawcà, s´dzià i
przewodnikiem dla swego ludu. Jezus Chrystus jest kimÊ takim
na znacznie wi´kszà skal´, a tym samym kimÊ wiele wi´cej zna-
czàcym dla wszystkich dzieci Ojca Niebieskiego.

Nie tylko ˝ycie proroków przypomina nam o Zbawicielu. Jezus
sam odwo∏ywa∏ si´ do wielu zwyk∏ych rzeczy, by symbolizowa∏y
Jego rol´ w naszym ˝yciu. Na przyk∏ad, naucza∏, ˝e jest chlebem
(zob. Ew. Jana 6:35), wodà (zob. Ew. Jana 7:37–38), Êwiat∏oÊcià
(zob. Ew. Jana 8:12), krzewem winnym (zob. Ew. Jana 15:5) i
kokoszà (zob. Ew. Mateusza 23:37). Starszy Bruce R. McConkie,
który by∏ cz∏onkiem Kworum Dwunastu Aposto∏ów, naucza∏:
„GdybyÊmy mieli wystarczajàcà wiedz´, w ka˝dym obrz´dzie
ewangelii, w ka˝dym rytuale, który jest cz´Êcià objawionej religii,
w ka˝dym zadaniu nakazanym przez Boga, we wszystkich
rzeczach danych przez Boga Swemu ludowi zobaczylibyÊmy
coÊ, co symbolizuje wiecznà s∏u˝b´ Wiecznego Chrystusa”
(The Promised Messiah: The First Coming of Christ [1978], 378).

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania 2 Nefi 11 wykonaj zadanie A lub B.

Kto? Gdzie? Dlaczego?

1. Kim sà trzej specjalni Êwiadkowie Chrystusa, o których mowa
w 2 Nefi 11?

2. Korzystajàc z pomocy do studiowania zawartych w pismach
Êwi´tych, zapisz odsy∏acz, który wskazuje, gdzie mo˝na
znaleêç Êwiadectwo ka˝dego z nich.

3. Dlaczego, twoim zdaniem, Nefi chcia∏, ˝ebyÊmy wiedzieli o tych
Êwiadkach? W odpowiedzi uwzgl´dnij zarówno to, co Nefi
powiedzia∏ w 2 Nefi 11, jak i swoje w∏asne przemyÊlenia.

Co ci´ raduje?

1. W 2 Nefi 11 znajdê pi´ç przyk∏adów, kiedy Nefi mówi: „Moja
dusza lubuje si´”. Wypisz, co powiedzia∏ o powodach swojej
radoÊci i satysfakcji.

2. Napisz trzy w∏asne zdania rozpoczynajàce si´ od s∏ów „moja
dusza lubuje si´” — pos∏ugujàc si´ tym samym stylem, co
Nefi — które opisujà to, co przynosi ci radoÊç i satysfakcj´.
WyjaÊnij dlaczego.

B

A
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2 Nefi 12:2–4 — „Góra Êwiàtyni Pana”

W czasach Izajasza zwrot „góra Êwiàtyni Pana” w szczególnoÊci
odnosi∏ si´ do Êwiàtyni w Jerozolimie. Prorocy w naszych cza-
sach nauczajà, ˝e odnosi si´ on tak˝e do wszystkich Êwiàtyƒ,
które stajà si´ „górami Pana”, do których ludzie mogà przycho-
dziç i uczyç si´ Êcie˝ek Boga, by móc nimi kroczyç. Prezydent
Howard W. Hunter naucza∏, ˝e wizja Izajasza odnosi si´ zarówno
do poszczególnych osób, jak i do ca∏ego Êwiata. Zach´ciwszy
cz∏onków, aby uczynili „oddawanie czci w Êwiàtyni, przymierza
Êwiàtynne oraz ma∏˝eƒstwo w Êwiàtyni swoim ostatecznym
ziemskim celem i nadrz´dnym doczesnym doÊwiadczeniem”,
zaprosi∏ ich i z∏o˝y∏ im nast´pujàcà obietnic´:

„ObyÊcie pozwolili na to, by zna-
czenie, pi´kno i spokój Êwiàtyni w
sposób bardziej bezpoÊredni zawi-
ta∏y w waszym codziennym ˝yciu,
aby nadszed∏ czas milenium, ten
obiecany okres, kiedy ‚przekujà
swoje miecze na lemiesze, a swoje
w∏ócznie na sierpy. ˚aden naród
nie podniesie miecza przeciwko
drugiemu narodowi i nie b´dzie
si´ ju˝ uczyç sztuki wojennej [ale
b´dzie] [post´powaç] w Êwiat∏oÊci
Pana!’ (Ks. Izajasza 2:4–5)”
(Conference Report, paêdz. 1994.
118 lub Ensign, list. 1994, 88).

wró˝bici (w. 6) — ludzie,
którzy próbujà przepowie-
dzieç przysz∏oÊç, wró˝ki

wynioÊli (w. 11–12) — dumni

pycha (w. 17) — duma

usunie zupe∏nie (w. 18) —
ca∏kowicie zniszczy

przestaƒcie pok∏adaç wiar´
w Êmiertelnym cz∏owieku
(w. 22) — przestaƒcie ufaç
Êmiertelnemu cz∏owiekowi

Nast´pne trzynaÊcie rozdzia∏ów, 2 Nefi 12–24, zacytowane
jest z Ksi´gi Izajasza (zob. Ks. Izajasza 2–14). Nefi mówi,
˝e zapisa∏ s∏owa Izajasza, poniewa˝ zawierajà Êwiadectwo
Izajasza o Chrystusie i zrobi∏ to po to, by wszyscy, którzy je
czytajà, mogli „podnieÊç si´ na duchu i radowaç si´ z myÊlà
o wszystkich ludziach” (2 Nefi 11:8; zob. tak˝e w. 2).
Powtarzajàc swoje poprzednie nauki i nauki swego brata
Jakuba, Nefi mówi, ˝ebyÊmy „[odnosili]” s∏owa Izajasza do
siebie (2 Nefi 11:8; zob. tak˝e 1 Nefi 19:23; 2 Nefi 6:5).
Odnosimy do siebie treÊci zawarte w pismach Êwi´tych, kiedy
staramy si´ rozpoznaç, w jaki sposób wydarzenia w nich
zawarte majà zastosowanie w naszym ˝yciu, w naszych
czasach. 

Nefi pisze o zrozumieniu przes∏ania Izajasza, zacytowawszy
wyjàtki z Ksi´gi Izajasza. Zanim przeczytasz 2 Nefi 12–24,
mo˝esz przeczytaç 2 Nefi 25:1–8 i dowiedzieç si´, czego Nefi
naucza∏ o proroctwach Izajasza. Izajasz pisa∏ w innym stylu
ni˝ inni kronikarze w Ksi´dze Mormona. Pos∏ugiwa∏ si´ poezjà
i j´zykiem bogatym w symbole, podobnie, jak czynili to ˚ydzi,
aby przekazaç swoje przes∏anie. Podczas gdy b´dziesz szuka∏
zasad ewangelii przedstawionych w jego poezji i symbolice
oraz znajdowa∏ odniesienie do naszych czasów i do siebie,
napotkasz w tych rozdzia∏ach wiele fragmentów, które b´dà
mia∏y dla ciebie du˝e znaczenie.

Kiedy prorokowa∏ Izajasz, na Êwiecie istnia∏y dwa królestwa
Izraelitów — po∏udniowe królestwo Judy i pó∏nocne królestwo
Izraela (zwane tak˝e Efraimem). Wielu Izraelitów w obu
królestwach odwróci∏o si´ od Pana i zacz´∏o ufaç ba∏wanom
oraz swej w∏asnej màdroÊci i sile. Ponadto nad obydwoma
narodami ciàgle wisia∏a groêba wojny z wrogimi sàsiadami,
szczególnie ze strony pot´˝nego narodu Asyrii. Przes∏ania
Izajasza jasno okreÊla∏y grzechy Izraelitów, ich konsekwen-
cje, i doradza∏y, co ludzie mogà uczyniç, by odpokutowaç i
mówi∏y o ∏askawym mi∏osierdziu Pana, które jest dla nich
osiàgalne, o ile odpokutujà. Przes∏ania te mogà odnosiç si´
do wszystkich ludzi przymierza, którzy odeszli od Pana.

Zrozumienie pism Êwi´tych
2 Nefi 12

wyniesiona, wywy˝szony
(w. 2, 11, 17) — podniesiona
w gór´, ustawiona na wyso-
kim miejscu

wyda wyroki (w. 4) — przy-
wo∏a do pokuty, zgani

pe∏en jest obyczajów ze
wschodu (w. 6) — pobiera
duchowy pokarm z pogaƒ-
skich religii Asyrii i Babilonu

2 Nefi 12
Przyjdêcie na gór´ Pana
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2 Nefi 12:12 — „Dzieƒ Pana”
„Dzieƒ Pana” jest zwrotem odnoszàcym si´ do czasu sàdu. Dla
wielu Izraelitów to w∏aÊnie wtedy nastàpi∏ podbój przez Asy-
ryjczyków i Babiloƒczyków. Drugie PrzyjÊcie Chrystusa b´dzie
„dniem Pana”, kiedy niegodziwi zostanà zniszczeni. Na poziomie
indywidualnym dzieƒ Pana mo˝e byç dniem naszej Êmierci i
powrotu do Boga lub po prostu dniem, kiedy zdamy sobie spraw´
z tego, ˝e to, co nas spotyka, jest poza naszà kontrolà, i ˝e potrze-
bujemy pomocy Pana. Izajasz dramatycznie opisywa∏ to, ˝e
ziemskie rzeczy, które wydajà si´ niektórym tak cenne, nic nie
b´dà wtedy znaczy∏y, podobnie jest to opisane w 2 Nefi 12:10–22.

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania 2 Nefi 12 wykonaj zadanie A.

Wyobraê sobie przes∏anie

Podobnie, jak jest to opisane w 2 Nefi 12:2–4, Izajasz prorokowa∏
o b∏ogos∏awieƒstwach, które sp∏ynà na lud Izraela, kiedy umieÊci
on Êwiàtyni´, jej obrz´dy i przymierza ponad wszystkimi ziem-
skimi rzeczami. W 2 Nefi 12:5–9 znajduje si´ opis tego, co ludzie
uwa˝ali za wa˝ne i w czym pok∏adali zaufanie, zamiast ufaç
Panu. Wykonaj rysunek przedstawiajàcy przes∏anie Izajasza
zawarte w 2 Nefi 12:1–9. Mo˝esz go narysowaç, zrobiç collage,
u˝ywajàc zdj´ç z czasopism i gazet lub po∏àczyç obie techniki.
Do∏àcz do niego wspó∏czesne przyk∏ady ba∏wanów i fa∏szywych
sposobów zdobywania przewodnictwa, o których mówi∏ Izajasz
w wersetach 6–9.

Zrozumienie pism Êwi´tych
2 Nefi 13

wszelka podpora (w. 1) —
ca∏e wsparcie

bieg∏y w rzemioÊle (w. 3) —
umiej´tny rzemieÊlnik

W 2 Nefi 13:1–12 znajduje si´ dalsza cz´Êç dyskusji Izajasza
na temat tego, co wydarzy∏oby si´, gdyby Izraelici wcià˝
ufali fa∏szywym religiom. Izajasz nazywa∏ Izraelitów
„córkami syjoƒskimi” (w. 16), co odzwierciedla ide´, ˝e
sà dzieçmi przymierza i porówna∏ ich do dumnej kobiety,
która zostaje upokorzona. Natomiast w 2 Nefi 14 znajduje
si´ opis Izajasza na temat tego, co stanie si´, kiedy córki
Syjonu ukorzà si´, odpokutujà i zwrócà do Pana.

2 Nefi 13–14
„Córki syjoƒskie” 

A

2 Nefi 14

2 Nefi 13–14 — Kiedy wype∏ni si´ proroctwo Izajasza?
Cechà charakterystycznà wielu proroctw Izajasza jest to, ˝e mogà
wype∏niaç si´ wi´cej ni˝ jeden raz. Dope∏nienie si´ tragedii
opisanej w 2 Nefi 13 (Ks. Izajasza 3) mo˝na dostrzec w wyda-
rzeniach towarzyszàcych upadkowi Judy i Jerozolimy (zob.
2 Nefi 13:8; Ks. Izajasza 3:8), które dokona∏y si´ za przyczynà
Babiloƒczyków oko∏o roku 587 p.n.e. Jednak˝e zwróç uwag´ na
to, ˝e nag∏ówek do 2 Nefi 14 (w j´zyku angielskim — przyp.
t∏um.) w sposób jasny lokalizuje dope∏nienie si´ tych wydarzeƒ
w „czasie milenium”. Kiedy rozpatrujemy 2 Nefi 13 z punktu
widzenia symboliki, nietrudno jest dostrzec w tych wersetach
grzechy dni ostatnich.

2 Nefi 14:1 — Siedem niewiast
Pozostajàc przy obrazie córek syjoƒskich, który zaczà∏ si´ zary-
sowywaç w 2 Nefi 13, rozdzia∏ 14 zawiera opis Izajasza dotyczàcy
kobiet, które zosta∏y tak ukorzone przez okolicznoÊci, ˝e siedem

haƒba (w. 1) — wstyd,
nie∏aska

urodziwy (w. 2) — atrakcyjny

namiot (w. 6) — schronienie

ucieczka (w. 6) — spokój i
bezpieczeƒstwo

wprawny mówca (w. 3) —
przyjemny i przekonujàcy
mówca

gn´biç (w. 5) — zwalczaç,
przecià˝aç

prostak (w. 5) — najprostszy
cz∏owiek

uràgaç (w. 8) — podburzaç
do gniewu

zrabowaç (w. 14) — zabraç coÊ
komuÊ przy pomocy gróêb
lub si∏y

rzucajàc oczami (w. 16) —
zachowujàc si´ po˝àdliwie,
nie szanujàc prawa czystoÊci
moralnej

drepcàc (w. 16) — chodzàc w
sposób przyciàgajàcy uwag´

obna˝y ich nagoÊç (w. 17) —
zdemaskuje je, zawstydzi

s∏oneczka (w. 18) — siatki na
w∏osy

pó∏ksi´˝yce (w. 18) — naszyj-
niki w kszta∏cie pó∏ksi´˝yca
wskazujàce na kult bogini
ksi´˝yca

narzutki, szale, torebki (w.
22) — p∏aszczyki, nakrycia
g∏owy, wa∏ki do w∏osów

gorset (w. 24) — rodzaj szaty

wór (w. 24) — odzie˝ wyko-
nana z szorstkiej sierÊci koziej
lub wielb∏àdziej noszona w
okresie smutku

˝a∏oba (w. 26) — p∏acz, j´ki

spustoszona (w. 26) — pusta,
opuszczona przez Boga
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2 Nefi 15:8 — „[Ci], którzy przydajà dom do domu”
W czasach Moj˝esza i Jozuego wszystkim rodzinom, które
przybywa∏y do ziemi obiecanej, przydzielana by∏a cz´Êç ziemi
w Izraelu. Ziemi tej nie wolno by∏o sprzedawaç (zob. III Ks.
Moj˝eszowa 25:23–24; I Ks. Królewska 21:1–3), ale chciwi ludzie
i tak próbowali jà zdobyç. „Przydawanie domu do domu”
odnosi si´ do prób dokonywanych przez chciwe osoby, które
chcia∏y wykupiç ca∏à ziemi´ w Izraelu.

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania 2 Nefi 15 wykonaj zadanie A.

Uwspó∏czeÊnij przes∏anie

S∏owo biada opisuje stan g∏´bokiego smutku. Izajasz u˝y∏ go szeÊç
razy, kiedy wymienia∏ grzechy Izraelitów (zob. 2 Nefi 15:8–22).
Wiedzia∏, ˝e jeÊli nie odpokutujà, konsekwencje ich grzechów
przyniosà im g∏´boki smutek — szczególnie w czasie sàdu.
Gdyby Izajasz by∏ prorokiem na Ziemi w naszych czasach,
prawdopodobnie widzia∏by te same rodzaje grzechów. Napisz
wspó∏czesne wersje wypowiedzi, w duchu zdaƒ zawierajàcych
s∏owo „biada”, odpowiadajàce szeÊciu rzeczom pot´pionym
przez Izajasza. Ka˝da powinna zawieraç przyk∏ad tego, w jaki
sposób ludzie pope∏niajà te grzechy w naszych czasach lub sà
kuszeni, by je pope∏niç.

Nefi powiedzia∏, ˝e Izajasz widzia∏ Pana (zob. 2 Nefi 11:2).
Opis wizji i powo∏ania Izajasza na proroka, który sam
podaje, cytowany jest w 2 Nefi 16. Prorok Józef Smith
powiedzia∏: „Ka˝dy cz∏owiek, który ma powo∏anie do us∏u-
giwania mieszkaƒcom Êwiata, zosta∏ ustanowiony do tego
celu podczas Wielkiej Narady w niebie, która odby∏a si´
przed stworzeniem tego Êwiata” (Teachings of the
Prophet Joseph Smith, 365).

2 Nefi 16
Izajasz widzi Pana

A

ulegnie ruinie (w. 9) —
zostanà opuszczone

dziesi´ç morgów nie przynie-
sie jednej bary∏ki, dziesi´ç
korców — jednego korca (w.
10) — ˝niwa b´dà o wiele
mniejsze ni˝ powinny byç

przepych (w. 14) — okaza∏oÊç

sprytni (w. 21) — ostro˝ni,
màdrzy

uniewinniajà (w. 23) —
uwa˝ajà za niewinnego

siano (w. 24) — sucha trawa

by∏o gotowych wyjÊç za mà˝ za jednego m´˝czyzn´. Pan cz´sto
u˝ywa przyk∏adu ma∏˝eƒstwa jako symbolu przymierza pomi´-
dzy Nim i Jego KoÊcio∏em; Pan jest oblubieƒcem a KoÊció∏
oblubienicà. Poprzez swà niewiar´ i czczenie ba∏wanów Izrael
w sposób symboliczny opuÊci∏ Pana i poÊlubi∏ kogoÊ innego.
Jednak˝e, jak opisano to w 2 Nefi 12–13, ba∏wany te nie zapew-
niajà ochrony i zostanà zniszczone w „[dniu] Pana” (zob. 2 Nefi
12:12–13). Wtedy to Izrael zda sobie spraw´, ˝e to, czemu
zaufa∏, nie zapewnia pomocy (zob. 2 Nefi 13:18). 2 Nefi 14:1
symbolicznie opisuje pokor´ córek syjoƒskich, kiedy to starajà
si´ ponownie wstàpiç w zwiàzek ma∏˝eƒski, czyli powróciç do
Pana. W wyniku takiej pokory nast´puje odkupienie i oczysz-
czenie (zob. 2 Nefi 14:2–4).

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania 2 Nefi 13–14 wykonaj zadanie A.

Znajdê tematy

W 2 Nefi 13–14 znajduje si´ kilka silnie przemawiajàcych obra-
zów, jakimi pos∏u˝y∏ si´ Izajasz, by opisaç, co powstrzymuje ludzi
przed przyjÊciem do Chrystusa, jak równie˝ przekazaç istotne
zasady odnoszàce si´ do Jego przyjÊcia. Zapisz w notatniku
poni˝sze tematy. Pod ka˝dym tematem zapisz s∏owa i zwroty
z 2 Nefi 13–14, które opisujà, czego naucza∏ o nim Izajasz oraz
wersety, w których te s∏owa i zwroty si´ znajdujà.

1. Duma i doczesnoÊç

2. ˚al za grzechy

3. Moc Bo˝a, która oczyszcza nas z grzechu i winy

4. Moc dotrzymywania przymierzy, która chroni nas przed z∏em

W 2 Nefi 15 (Ks. Izajasza 5) Izajasz nadal rozpoznaje grzechy
dzieci Izraela oraz ich konsekwencje, które nastàpià, jeÊli
ludzie nie odpokutujà. JeÊli b´dziesz dok∏adnie czytaç,
zauwa˝ysz, ˝e ludzie w czasach Izajasza pope∏niali grzechy
bardzo podobne do tych, które pope∏niajà ludzie ˝yjàcy w
naszych czasach.

Zrozumienie pism Êwi´tych
2 Nefi 15

˝ywop∏ot (w. 5) — p∏ot
ochronny z krzewów

bezprawie (w. 7) —
niesprawiedliwe lub okrutne
zachowanie

2 Nefi 15
Grzechy i konsekwencje

A
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Zrozumienie pism Êwi´tych
2 Nefi 16

2 Nefi 16:2 — Dlaczego serafiny mia∏y skrzyd∏a?
Skrzyd∏a przedstawiajà moc do poruszania si´, do dzia∏ania i
czynienia innych rzeczy (zob. NiP 77:4).

2 Nefi 16:8 — Izajasz naÊladowa∏ przyk∏ad Zbawiciela
Sposób, w jaki Izajasz odpowiedzia∏ na powo∏anie do s∏u˝by,
przypomina sposób, w jaki zrobi∏ to Jezus Chrystus w ˝yciu
poprzedzajàcym przyjÊcie na Êwiat (zob. Moj˝esz 4:1;
Abraham 3:27).

2 Nefi 16:9–11 — Co mia∏ robiç Izajasz, kiedy naucza∏?
Werset 9 wyjaÊnia, ˝e pomimo
i˝ Izajasz objawia∏ swemu
ludowi prawd´, to lud i tak
go odrzuci. Dlatego te˝ ton
wersetu 10 jest ironiczny i
sarkastyczny. Pan powiedzia∏,
˝e im usilniej Izajasz b´dzie
naucza∏ prawdy, tym bardziej
ludzie b´dà zamykali na nià
swe oczy i uszy. Dlatego
powo∏anie Izajasza polega∏o
na nauczaniu i sk∏adaniu
Êwiadectwa, dopóki uszy i
oczy ludu si´ ca∏kowicie nie
zamknà, czyli, jak mówi wer-

set 11, póki nie b´dzie ju˝ nikogo, kogo mo˝na nauczaç. W
Ksi´dze Mormona (zob. Moroni 9:6) opisano, jak Mormonowi i
Moroniemu powierzono póêniej podobne powo∏anie.

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania 2 Nefi 16 wykonaj zadanie A.

Czego to nas uczy?

1. Jak Izajasz czu∏ si´ w obecnoÊci Pana? (zob. w. 5).

2. Co sprawi∏o, ˝e poczu∏ si´ inaczej? (zob. w. 6–7).

3. Czego to nas uczy o tym, co musimy czyniç, ˝eby z pewnoÊcià
siebie stanàç w obecnoÊci Pana?

A

tren (w. 1) — koniec
jego szaty; opis tego, jak tren
wype∏nia Êwiàtyni´, jest sym-
boliczny i przedstawia wiel-
koÊç Pana

serafiny (w. 2, 6) — istoty
niebieskie, anio∏y

zgubiony (w. 5) — zrujno-
wany, zniszczony

zg∏adzony (w. 7) —
oczyszczony

bez rozeznania (w. 9) — nie
rozpoznajàc lub nie rozumiejàc

pustka (w. 12) — ludzie opusz-
czà, porzucà dane miejsce

Rozdzia∏y 17–19 z 2 Nefi (Ks. Izajasza 7–9) koncentrujà
si´ na konkretnych wydarzeniach historycznych i ludziach
z czasów Izajasza (Izajasz prorokowa∏ mniej wi´cej pomi´dzy
740 a 700 r. p.n.e.). Królestwo Judy — któremu Izajasz
prorokowa∏ w tych rozdzia∏ach — by∏o zagro˝one przez
pó∏nocne królestwo Izraela (nazywane Efraimem), które
sprzymierzy∏o si´ z Syrià, by zaatakowaç Jud´ (zob. 2 Nefi
17:1–2). Przes∏anie Pana dane przez proroka Izajasza mówi∏o,
˝e lud Judy powinien zaufaç Panu, a On ich uratuje. Mieli
nie sprzymierzaç si´ dla obrony z innymi narodami (zob.
2 Nefi 18:11–12) ani nie s∏uchaç innych rad (zob. w. 19–22),
ale po prostu zaufaç Panu (zob. w. 8–10, 13–17).

Miejsca wspomniane w 2 Nefi 17–19

Byç mo˝e najwa˝niejszym powodem, dla którego Pan obieca∏
ocaliç królestwo Judy, by∏o to, ˝e kiedy mia∏ przyjÊç, by

2 Nefi 17–19
Proroctwa o Mesjaszu 

48



W 2 Nefi 18 czytamy, ˝e
˝ona Izajasza urodzi∏a syna
i ˝e Pan nakaza∏ nazwaç
go Maher-Szalal-Chasz-Baz,
co oznacza „Êpieszy si´ do
walki, pop´dza zdobycz”,
czyli „nadchodzi zniszcze-
nie”. Król Judy odrzuci∏
rad´ Izajasza i królestwo
zosta∏o zniszczone z ràk
Asyryjczyków, zamiast
doznawaç sta∏ej pomocy
i opieki Boga. Jednak˝e,
zgodnie z zapisami zawar-
tymi w póêniejszych pro-
roctwach Izajasza, Pan nie
pozwoli∏ Asyryjczykom
na ca∏kowite zniszczenie
ludu Judy. Ocala∏ miasto

Jerozolim´ przez nast´pne 100 lat, kiedy to zosta∏o ono wzi´te
w niewol´ przez mniej groênego zdobywc´ — Babiloƒczyków.
W koƒcu pe∏na mi∏osierdzia ochrona Pana zapewni∏a ˚ydom
powrót do Jerozolimy, a Jezusowi pozwoli∏a urodziç si´ wÊród
˚ydów w ziemi, o której prorokowano w pismach Êwi´tych, i
tym samym wspaniale wype∏ni∏o si´ proroctwo Izajasza dane
Achazowi (zob. 2 Nefi 17:14).

2 Nefi 19

2 Nefi 19:1–7 — Proroctwa o ziemi galilejskiej 
Najbardziej wysuni´ta na
pó∏noc cz´Êç Izraela, znaj-
dujàca si´ w pobli˝u Jeziora
Galilejskiego, by∏a pierw-
szym obszarem zaatako-
wanym przez wrogów z
pó∏nocy (zob. mapa na str.
48). Kiedy nadesz∏y armie
zdobywców, teren ten
doÊwiadczy∏ najwi´kszego
zniszczenia. Proroctwo
Izajasza cytowane w 2 Nefi
19:1–7 obiecuje tym
terenom ocalenie dzi´ki
dziecku, potomkowi
Dawida, który jest równie˝
ich „Bogiem Mocnym”. Na

obszarze Galilei Jezus sp´dzi∏ wi´kszoÊç Swej doczesnej s∏u˝by.
Zgodnie z tekstem w 2 Nefi 19:5, Jezus uwolni∏ ich z niewoli i

znacznie sro˝ej (w. 1) —
niepokoiç znacznie bardziej,
dr´czyç

∏up (w. 3) — rzeczy zabrane
wrogom podczas wojny

jarzmo (w. 4) — drewniane
chomàto zak∏adane na szyj´
zwierz´tom lub ludziom, ˝eby
mogli ciàgnàç lub nieÊç ci´˝-
kie ∏adunki; tutaj symbolizuje
niewol´ lub niewolnictwo

drà˝ek, kij (w. 4) — kije u˝y-
wane do uderzania lub bicia
zwierzàt lub niewolników, a

tak˝e do podpierania si´ przy
chodzeniu

˝arliwoÊç (w. 7) — goràce
pragnienie

hardoÊç (w. 9) — Êmia∏oÊç
lub si∏a

nieprzyjaciele (w. 11) — wro-
gowie

sà ob∏udni (w. 17) — udajà,
˝e sà kimÊ, kim nie sà

niegodziwoÊç (w. 17) — tutaj:
g∏upstwa

g∏ogi (w. 18) — roÊliny lub
krzewy kolczaste

wype∏niç Swà ziemskà s∏u˝b´, mia∏ narodziç si´ w rodzinie z
Judy, jako potomek w prostej linii króla Dawida. W zwiàzku z
tym mia∏ zachowaç Swój lud do czasu, kiedy nastàpi to obie-
cane wydarzenie (zob. 2 Nefi 20:27; pami´taj, ˝e s∏owo
Mesjasz znaczy „pomazaniec”). Podczas czytania tych
rozdzia∏ów szukaj wa˝nych proroctw o narodzinach i misji
Jezusa Chrystusa, które znajdujà si´ poÊród s∏ów, które Izajasz
skierowa∏ do ˚ydów. Weê tak˝e pod uwag´ to, w jaki sposób
przes∏anie Izajasza dotyczàce ufnoÊci w moc wybawienia Pana
ma zastosowanie do ciebie osobiÊcie, jak równie˝ do wszystkich
ludzi, którzy oczekujà Drugiego PrzyjÊcia Mesjasza.

Zrozumienie pism Êwi´tych
2 Nefi 17

2 Nefi 17:8, 16 — Proroctwo przeciwko wrogom Judy
To proroctwo o zniszczeniu Efraima (pó∏nocnego królestwa
Izraela) i Syrii wype∏ni∏o si´ w 721 r. p.n.e., kiedy kraje te zosta∏y
podbite przez Asyri´ (zob. tak˝e 2 Nefi 18:4). Asyryjczycy upro-
wadzili w niewol´ wielu Izraelitów z pó∏nocnego królestwa
(zob. II Ks. Królewska 17:22–23), które od tego czasu nazywa
si´ „zagubionymi plemionami Izraela” (zob. 3 Nefi 15:15; 17:4).

2 Nefi 18

2 Nefi 18:1–8 — Maher-Szalal-Chasz-Baz
W 2 Nefi 17 czytamy, ˝e Pan obieca∏ Achazowi, królowi Judy, ˝e
b´dzie z ludem Judy i ˝e go ocali. Na znak tego Pan powiedzia∏
Achazowi, ˝e kobieta urodzi syna i jego imi´ b´dzie Emmanuel,
co znaczy „Bóg z nami”. Starszy Jeffrey R. Holland, cz∏onek
Kworum Dwunastu Aposto∏ów, naucza∏: „Na proroctwo to sk∏a-
dajà si´ mnogie i równorz´dne elementy, podobnie jak w wi´k-
szoÊci zapisów Izajasza. Najbardziej bezpoÊrednie znaczenie
prawdopodobnie dotyczy∏o ˝ony Izajasza, czystej i dobrej
kobiety, która mniej wi´cej w tym czasie urodzi∏a syna, który sta∏
si´ symbolem i zapowiedzià póêniejszego i bardziej znamiennego
wype∏nienia si´ tego proroctwa, które mia∏o si´ zrealizowaç w
narodzinach Jezusa Chrystusa” (Christ and the New Covenant
[1997], 79).

rozpostarte (w. 8) — roz∏o-
˝one na ca∏à szerokoÊç

zbierzcie si´ [...] przypaszcie
broƒ (w. 9) — przygotujcie
si´ do bitwy

zostanie udaremniony (w.
10) — b´dzie na pró˝no

Êwi´toÊç (w. 14) — bezpieczne
miejsce, gdzie jest si´ chro-
nionym

pu∏apka i sid∏o (w. 14) —
zasadzka

uciÊnieni (w. 21) — w trud-
nej lub niebezpiecznej sytuacji

wpadnà we wÊciek∏oÊç (w. 21)
— zirytujà si´ lub rozz∏oszczà

dom Dawida (w. 2) — król
Judy

sprzysi´˝ona (w. 2) —
zawar∏a uk∏ad

niedopa∏ki dymiàcych
g∏owni (w. 4) — pochodnie,
które wygas∏y i tylko dymià

przeraziç (w. 6) — wystraszyç,
dr´czyç

podbijmy jà dla siebie (w. 6)
— zdobàdêmy jà si∏à

Emmanuel (w. 14) — hebraj-
skie s∏owo oznaczajàce „Bóg
z nami”; odnosi si´ do Jezusa
Chrystusa

kraina, której [...] si´ ulàk∏eÊ
(w. 16) — kraje twoich wrogów

przy koƒcu odnóg nilowych
(w. 18) — w najbardziej odleg-
∏ych cz´Êciach

motyka (w. 25) — rodzaj przy-
rzàdu do wzruszania ziemi
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zdjà∏ ich ci´˝ary nie za pomocà walki fizycznej, ale poprzez
wewn´trzny p∏omieƒ Ducha Âwi´tego (zob. tak˝e NiP 19:31).

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania 2 Nefi 17–19 wykonaj zadanie A.

Proroctwa o Jezusie Chrystusie

1. Ew. Mateusza 1:20–23 mówi o wype∏nieniu si´ proroctw
zawartych w niektórych wersetach z 2 Nefi 17 (Ks. Izajasza 7).
O które wersety chodzi? Mo˝esz zapisaç sobie odnoÊniki do
tych dwóch fragmentów pisma Êwi´tego.

2. Wypisz imiona i tytu∏y Jezusa Chrystusa znajdujàce si´ w
2 Nefi 18:13–14; 19:6. Przy ka˝dym z nich napisz, dlaczego
jest dla Niego odpowiedni.

Pan pozwoli∏ Asyryjczykom
podbiç pó∏nocne królestwo
Izraela. Pozwoli∏ im tak˝e
zniszczyç wiele obszarów
królestwa Judy. W 2 Nefi 20
(Ks. Izajasza 10) czytamy,
co Pan powiedzia∏ o
Asyryjczykach i o przyczy-
nach, dla których nie
pozwoli∏ im ca∏kowicie
podbiç Jud´.

Podczas czytania tego rozdzia∏u, zastanów si´, w czym s∏owa
Izajasza mogà odnosiç si´ do ludu Pana w dniach ostatnich i
do tych, którzy go przeÊladujà. Nauki zawarte w tym rozdziale
mo˝na tak˝e odnieÊç do osoby, która odwróci∏a si´ od Pana i
odczuwa na sobie sàdy Bo˝e oraz która zastanawia si´, czy
istnieje dla niej jakakolwiek nadzieja na powrót do Niego.

Zrozumienie pism Êwi´tych
2 Nefi 20

krzywdzàce wydajà ustawy
(w. 1) — wydajà niegodziwe
rozkazy i regu∏y

ucisk (w. 1) — niesprawiedli-
woÊç, smutek

rozpisujà (w. 1) — wydajà

∏up, z∏upiç (w. 2, 6) — ofiara,
odebraç coÊ si∏à

liczniejsze by∏y (w. 10) —
by∏o ich wi´cej

wynios∏y (w. 12) — Êmia∏y,
dumny

2 Nefi 20
Wrogowie ludu Boga ginà

A
2 Nefi 20:28–34 — Miasta w Izraelu i Judzie
Wersety te opisujà armi´ nadchodzàcà z pó∏nocy w kierunku
Jerozolimy i niszczàcà znajdujàce si´ po drodze miasta.

Kiedy wojska dotrà do Jerozolimy, Pan je pokona i ocali ˚ydów.
Jedno z historycznych wype∏nieƒ tego proroctwa zapisane jest
w Ks. Izajasza 36–37.

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania 2 Nefi 20 wykonaj zadanie A.

OkreÊl zasad´

1. Jaka postawa Asyryjczyków rozgniewa∏a Pana, zgodnie ze
s∏owami zapisanymi w 2 Nefi 20:13–16? (By∏a to ta sama
postawa, która spowodowa∏a k∏opoty wÊród Izraelitów; zob.
2 Nefi 12:8–9; 15:21). W jaki sposób ludzie przejawiajà t´
samà postaw´ w naszych czasach?

2. Jakiej zmiany dokona resztka dzieci Izraela, dzi´ki której b´dà
mogli oni powróciç do Pana, wed∏ug wersetów 20–22? W jaki
sposób ta sytuacja mo˝e mieç zastosowanie do ludzi w dzisiej-
szych czasach, którzy chcà lub potrzebujà powróciç do Pana?

Kiedy Moroni ukaza∏ si´ Prorokowi Józefowi Smithowi w roku
1823, powiedzia∏ mu, ˝e jedenasty rozdzia∏ Ksi´gi Izajasza
(cytowany w 2 Nefi 21) mia∏ „si´ wkrótce [wype∏niç]”
(Józef Smith — Historia 1:40). Pomaga nam to zrozumieç,
˝e proroctwa Izajasza cytowane w 2 Nefi 21–22 dotyczà dni
ostatnich i tysiàcletnich rzàdów Chrystusa.

Rozdzia∏y te by∏y dla Izraelitów êród∏em nadziei, poniewa˝
rozumieli oni, i˝ pomimo ˝e Pan odetnie Swój lud ze wzgl´du
na jego niegodziwoÊç, to z pnia, który pozostanie, wyjdzie
Mesjasz (zob. 2 Nefi 21:1). Przes∏anie to mo˝e tak˝e daç
nadziej´ osobom, które czujà, ˝e dotkn´∏y ich w ˝yciu nieszcz´-
Êcia. Bóg ma moc, by sprawiç, ˝e wielkie rzeczy powstanà
z tego, co wydaje si´ zniszczone. Osoby, które korzystajà z
Jego ∏askawych b∏ogos∏awieƒstw, mogà odczuwaç pragnienie

2 Nefi 21–22
Wielki dzieƒ Pana

A

drwal (w. 15) — osoba, która
Êcina i tnie drzewa

niosàcy choràgiew (w. 18) —
osoba, która niesie flag´ w
czasie bitwy

resztka (w. 20–22) —
pozosta∏oÊç

polegaç (w. 20) — zale˝eç

zag∏ada (w. 22–23) —
zniszczenie

wzbudzi bicz (w. 26) —
wznieci kar´

zetnie korony drzew (w. 33)
— odetnie ga∏´zie

wynios∏e (w. 33) — dumne
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Królestwo Judy zosta∏o
ocalone przed zniszczeniem
z ràk Asyryjczyków w 721
roku p.n.e. Jednak˝e, z
powodu rosnàcej niegodziwo-
Êci ludu Judy, Babiloƒczycy
podbili go oko∏o 587 roku
p.n.e. Pan wyprowadzi∏ z
Jerozolimy Lehiego wraz z
rodzinà, by mogli uniknàç tej
zag∏ady. Babilon by∏ ba∏wo-
chwalczym narodem bardzo
skoncentrowanym na spra-

wach doczesnych. Te proroctwa Izajasza pokazujà, ˝e chocia˝
Pan u˝y∏ Babilonu, by ukaraç Jud´, to i na niego tak˝e
przyjdzie dzieƒ sàdu.

Z powodu swej doczesnoÊci i niegodziwoÊci Babilon sta∏ si´
symbolem wszelkiej doczesnoÊci i niegodziwoÊci (zob. NiP
1:16; 133:14). Zniszczenie duchowego Babilonu nastàpi
podczas Drugiego PrzyjÊcia Jezusa Chrystusa. Rozwa˝,
w czym te proroctwa b´dà mia∏y zastosowanie w naszych
czasach i jak mogà zach´ciç ci´ do pozostawania wiernym
w Êwiecie, w którym Babilon wydaje si´ mocarstwem. Zwróç
tak˝e uwag´ na to, ˝e w 2 Nefi 24 (Ks. Izajasza 14) Izajasz
porówna∏ króla Babilonu do Lucyfera. Z tego fragmentu
dowiadujemy si´, na czym polega∏ upadek Lucyfera w ˝yciu
poprzedzajàcym przyjÊcie na Ziemi´.

Zrozumienie pism Êwi´tych
2 Nefi 23

wyrok (w. 1) — orzeczenie
sàdu

Moim poÊwi´conym (w. 3)
— prawym ludziom przy-
mierza, Âwi´tym

wrzawa (w. 4) — nieporzàdek,
ha∏as

robi przeglàd (w. 4) — zwo-
∏uje

pustkowie (w. 9) — puste
miejsce

pycha (w. 11) — duma, uczu-
cie, ˝e jest si´ lepszym od
innych

zgwa∏cone (w. 16) — schwy-
tane, zabrane si∏à i zgwa∏cone

noworodki (w. 18) — ma∏e
dzieci

zawodzàce stworzenia (w. 21)
— ˝a∏osne stworzenia; opis
dzikich zwierzàt ˝yjàcych na
pustyni

koz∏y (w. 21) — samce kozy
lub diab∏y
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2 Nefi 23–24
Upadek Babilonu

wychwalania Boga, w taki sposób, jak jest to zapisane w
2 Nefi 22.

Zrozumienie pism Êwi´tych
2 Nefi 21

2 Nefi 21:1–5 — Jezus Chrystus jest LatoroÊlà
Starszy Jeffrey R. Holland,
mówiàc na temat 2 Nefi
21, naucza∏: „W Ksi´dze
Mormona oraz Naukach
i Przymierzach widaç
jasno, ˝e zasadniczà
postacià w tym fragmen-
cie jest Jezus Chrystus”
(Christ and the New
Covenant, 86; zob. tak˝e
2 Nefi 30:7–9; NiP
113:1–6). Jesse, o którym
mowa w 2 Nefi 21:1, by∏
ojcem króla Dawida i w
zwiàzku z tym ojcem
królewskiej linii w Izraelu.

Mimo ˝e królowie z linii Dawida nie panowali ju˝ w Judzie w
czasie narodzin Chrystusa, Jezus urodzi∏ si´ w tej w∏aÊnie kró-
lewskiej linii (zob. Ew. Mateusza 1:1–17). Jezus wype∏ni∏ proroc-
two Izajasza i przyszed∏ na Êwiat w okresie, kiedy królestwo
Judy zamiast pot´˝nego drzewa, którym by∏o za czasów Dawida
i Salomona, przypomina∏o bardziej pieƒ.

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania 2 Nefi 21–22 wykonaj zadanie A.

Dowiedz si´ wi´cej o Jezusie Chrystusie

1. Wypisz informacje na temat Zbawiciela z 2 Nefi 21:1–5; 22:1–6.

2. Wybierz jednà z wypisanych rzeczy, która daje ci natchnienie,
byÊ móg∏ „podnieÊç si´ na duchu i radowaç si´”, tak jak mia∏
nadziej´ Nefi w 2 Nefi 11:8. WyjaÊnij, dlaczego to ci´ inspiruje
i podnosi na duchu.

A

ga∏àzka (w. 1) — nowa
roÊlinka, odga∏´zienie

pieƒ (w. 1) — g∏ówna cz´Êç
drzewa lub roÊliny

wyrokuje, porazi (w. 3–4) —
napomina lub poprawi z
dobrych intencji

prawoÊç (w. 4) — sprawiedli-
woÊç, s∏usznoÊç

∏agodni (w. 4) — skromni,
pokorni

rózga (w. 4) — kara

b´dzie Mu pasem na bio-
drach, przepasaniem l´dêwi
(w. 5) — oba te zwroty odno-
szà si´ do pasa

niemowl´ (w. 8) — bardzo
ma∏e, karmione piersià dziecko

znak, choràgiew (w. 10, 12) —
flaga lub sztandar, przy której
zbierajà si´ sprzymierzeƒcy

ciemi´zcy (w. 13) — wrogowie

n´kaç (w. 13) — straszyç,
dr´czyç

z∏upià (w. 14) — zniszczà i
zabiorà skarby

w sanda∏ach (w. 15) — nie
moczàc sobie nóg
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2 Nefi 23:11, 15, 19 — Grzech dumy
W 2 Nefi 23–24 czytamy, ˝e Bóg pot´pi∏ Babilon za te same
rodzaje grzechów, które pot´pi∏ w Izraelitach i Asyryjczykach —
wszystkie one wiàza∏y si´ z dumà (zob. 2 Nefi 12:10–12; 13:15–26;
15:15, 21; 18:9–10; 20:12–15).

2 Nefi 24

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania 2 Nefiego 23–24 wykonaj zadanie A lub B.

Przygotuj quiz 

Proroctwo Izajasza o zniszczeniu Babilonu i jego króla zacyto-
wane jest w 2 Nefi 23–24. Przygotuj dziesi´ç pytaƒ na quiz, któ-
rego tematem b´dà najwa˝niejsze, twoim zdaniem, zagadnienia
z tych dwóch rozdzia∏ów. Po ka˝dym pytaniu zapisz w nawiasie
odpowiedê.

Podsumuj treÊç doktryny

1. Napisz kilka zdaƒ podsumowujàcych wiedz´, którà uzyska∏eÊ
z 2 Nefi 24:4–20 na temat tego, jak Lucyfer sta∏ si´ Szatanem i
co ostatecznie stanie si´ z nim oraz z tymi, którzy mu s∏u˝à.

2. Czego jeszcze dowiedzia∏eÊ si´ o Szatanie i jego poplecznikach
z Nauk i Przymierzy 76:25–30, 33, 36–38, 44–46 oraz z Moj˝esz
4:1–4?

B

A

zostanà wcieleni (w. 1) —
przy∏àczà si´

ciemi´˝yciele, ciemi´zcy (w.
2, 4) — ci, którzy nad nimi
panowali i êle ich traktowali

satyra (w. 4) — krótkie
powiedzonko z pointà

nadszed∏ kres (w. 4) —
przesta∏ byç pot´˝ny

ber∏o (w. 5) — przedmiot
b´dàcy symbolem w∏adzy

protestuje (w. 6) — przeszka-
dza lub powstrzymuje

przepych (w. 11) — okaza∏oÊç

wstàpi´ (w. 13–14) — wejd´
na gór´

trup (w. 19) — martwe cia∏o

wspomniane (w. 20) — znane,
s∏ynne z powodu wielkich
osiàgni´ç

przeszkodziç (w. 27) — odwo-
∏aç, uczyniç nieskutecznym

kij (w. 29) — u˝ywany do
karania lub jako podpora przy
chodzeniu

z zarodka w´˝a wyjdzie
˝mija, [...] smok skrzydlaty
(w. 29) — z mniejszego, nieja-
dowitego w´˝a powstanie
jadowity wà˝

zadr˝yj (w. 31) — bàdê znisz-
czona, niechaj nadejdzie twój
koniec Zrozumienie pism Êwi´tych

2 Nefi 25

2 Nefi 25:1–8 — Pi´ç sposobów na zrozumienie
Izajasza
Nefi poda∏ sposoby na lepsze zrozumienie Izajasza, wyjaÊniajàc,
dlaczego s∏owa Izajasza by∏y „trudne do zrozumienia dla wielu
spoÊród moich” (2 Nefi 25:1):

1. Zrozum ˚ydów (w. 1–2, 5). „[Zwyczaje] prorokowania ˚ydów”,
na przyk∏ad pos∏ugiwanie si´ symbolami i podwójnymi
znaczeniami oraz inne „[zwyczaje] ˚ydów” by∏y jedyne w
swoim rodzaju.

2. Korzystaj ze wspó∏czesnych pism Êwi´tych (w. 3–4). Wspó∏czesne
pisma Êwi´te dostarczajà najlepszego komentarza na temat
Izajasza. Nefi w jasny sposób prorokowa∏ o wielu tych samych
rzeczach, o których mówi∏ Izajasz, u˝ywajàc pi´knych symboli.
Im lepiej b´dziemy rozumieç ewangeli´, tym ∏atwiej b´dzie
nam jà zrozumieç w Ksi´dze Izajasza.

3. Módl si´ o „ducha proroctwa” (w. 4). Kiedy b´dziemy godni
darów Ducha, wszystko zostanie nam objawione zgodnie z
wolà Pana i stosownie do naszej zdolnoÊci pojmowania (zob.
tak˝e Alma 12:9–11).

4. Studiuj geografi´ Ziemi Âwi´tej (w. 6). Izajasz cz´sto odwo∏ywa∏
si´ do elementów Êrodowiska Ziemi Âwi´tej — ludzi, narodów
i miejsc — w celu zilustrowania swego przes∏ania.

wyst´pne (w. 2) — grzeszne;
obraêliwe w oczach Boga

ogranicz´ si´ (w. 8) — nie
zrobi´ nic poza

wymagane (w. 30) —
niezb´dne, konieczne

pojednali si´ (w. 23) —
ponownie byli jednoÊcià po
okresie niezgody

∏aska (w. 23) — moc Jezusa
Chrystusa

wiernie (w. 24) — ze stanow-
czoÊcià umys∏u lub celu

˝adnà miarà (w. 29) — w
˝aden sposób ani do jakiego-
kolwiek stopnia

Jednym z podanych przez Nefiego powodów w∏àczenia
do mniejszych p∏yt s∏ów Izajasza by∏o jego Êwiadectwo o
Chrystusie (zob. 2 Nefi 11:1, 4, 6, 8). Kiedy Nefi skoƒczy∏
cytowaç Izajasza, wyjaÊni∏, ˝e wie, i˝ s∏owa Izajasza b´dà
trudne do zrozumienia, ale bardzo cenne. Odszukaj sposoby,
które poda∏ nam Nefi, ˝ebyÊmy mogli lepiej zrozumieç
proroctwa Izajasza (zob. szczególnie 2 Nefi 25:1–8). Odszu-
kaj tak˝e w∏asne proroctwo Nefiego o Chrystusie, które
podaje zgodnie ze swoim „zrozumieniem” (2 Nefi 25:4).

2 Nefi 25
„[Uwierzyç] w Chrystusa”
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Po proroctwach o zniszczeniu i rozproszeniu ˚ydów w
2 Nefi 25, w rozdziale 26, Nefi prorokuje o zniszczeniu i
rozproszeniu w∏asnego ludu. Zwróç uwag´, dlaczego — jak
powiedzia∏ — tak si´ stanie i co myÊleli na ten temat zarówno
on, jak i Pan. 

Nefi mówi tak˝e o ludziach innych narodów w dniach ostat-
nich oraz o ich zwiàzku z jego ludem. W tym przypadku
ludzie innych narodów sà narodami i ludami Êwiata, którzy
nie sà ˚ydami ani potomkami Lehiego. Poniewa˝ mieszkali
w kraju „innych narodów”, Prorok Józef Smith oraz inne
osoby uczestniczàce w Przywróceniu ewangelii uwa˝ani sà
w proroctwie Nefiego za ludzi innych narodów.

Zrozumienie pism Êwi´tych
2 Nefi 26

2 Nefi 26:20 — Niezmierna przeszkoda dla ludzi
innych narodów
Zgodnie z naukami Nefiego zawartymi w 1 Nefi 13:29, ludzie
innych narodów potykali si´, poniewa˝ „[proste i cenne prawdy]”
zosta∏y usuni´te z pism Êwi´tych, pozostawiajàc niejasny obraz
prawdziwych doktryn ewangelii Jezusa Chrystusa.

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania 2 Nefiego 26 wykonaj dwa z nast´pujàcych
zadaƒ (A–C).

walki (w. 2) — k∏ótnie, niepo-
rozumienia

êdêb∏a s∏omy (w. 4, 6) —
krótkie, suche cz´Êci ∏odyg,
które pozostajà po zebraniu
ziarna

cierpia∏em prawie ponad
moje si∏y (w. 7) — cierpienie
niemal˝e odebra∏o mi si∏y

za darmo (w. 10) — za nic

poddajà si´ (w. 10) — ulegajà,
ust´pujà

pozostawa∏ (w. 11) — ci´˝ko
pracowa∏

zmarnieç, marnieç (w. 15, 17,
19) — stopniowo odsuwaç si´

przystàpi do obl´˝enia (w.
15) — zaatakuje

zawiÊç (w. 21) — zazdroÊç

spory (w. 21) — k∏ótnie

z∏a wola, z∏oÊliwi (w. 21, 32)
— pragnienie krzywdzenia
bliênich

postronek (w. 22) — gruby,
mocno skr´cony sznur

dobro (w. 29) — szcz´Êcie i
dobrobyt

Syjon (w. 29–31) — królestwo
Pana na Ziemi

cudzo∏o˝yç (w. 32) — pope∏-
niaç grzechy seksualne

inne narody (w. 33) — narody
pogaƒskie, niewierzàcy

2 Nefi 26
Nefi prorokuje o swoich potomkach

5. Zwracaj uwag´ na wype∏nienie si´ proroctw (w. 7–8). Niejasne
dla nas cz´Êci proroctw Izajasza stanà si´ jasne, kiedy ujrzymy,
w jaki sposób wype∏nià si´ w naszych czasach.

2 Nefi 25:23 — JesteÊmy zbawieni dzi´ki ∏asce, gdy
dokonamy wszystkiego, co jest w naszej mocy
JesteÊmy zbawieni dzi´ki mocy ZadoÊçuczynienia Jezusa
Chrystusa. Musimy, jednak˝e, przystàpiç do Chrystusa na Jego
warunkach, ˝eby otrzymaç wszystkie b∏ogos∏awieƒstwa, które
daje nam za darmo. Przychodzimy do Chrystusa, czyniàc
„[wszystko], co jest w naszej mocy”, by o Nim pami´taç, docho-
wywaç naszych przymierzy, które z Nim zawarliÊmy oraz prze-
strzegaç Jego przykazaƒ (zob. NiP 20:77, 79; zob. tak˝e
Abraham 3:25).

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania 2 Nefi 25 wykonaj zadanie A i B.

NakreÊl lini´ czasu

NakreÊl w notatniku lini´ czasu. Na jednym koƒcu zaznacz
„czasy Nefiego”, a na drugim „Drugie PrzyjÊcie Jezusa Chry-
stusa”. UmieÊç na niej co najmniej pi´ç proroctw Nefiego z
2 Nefi 25:10–19. Mo˝esz umieszczaç na niej nowe wydarzenia,
w miar´ czytania nast´pnych kilku rozdzia∏ów w 2 Nefi.

Odpowiedz na pytanie osoby spoza
KoÊcio∏a

1. Wyobraê sobie, ˝e ktoÊ spoza KoÊcio∏a zapyta∏: „Czy Âwi´ci
w Dniach Ostatnich wierzà lub nawet czczà Chrystusa?”
Wypisz co najmniej pi´ç prawd z 2 Nefi 25:20–30, których
mo˝esz u˝yç, by wyjaÊniç nasze wierzenia w Jezusa Chrystusa
oraz nasz zwiàzek z Nim.

2. Jakie sà twoje osobiste uczucia i Êwiadectwo o Chrystusie,
którymi podzieli∏byÊ si´ z takà osobà?

B

A
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Zaprojektuj rysunek

Wykonaj w notatniku rysunek na ca∏à stron´ przedstawiajàcy
treÊç s∏ów z 2 Nefi 26:3, 8 i 10 na temat przyczyn zniszczenia
Nefitów.

Istotne zagadnienia ewangelii na
nasze czasy

1. Prezydent Ezra Taft Benson powiedzia∏: „Kronika historii
Nefitów opisujàca wydarzenia bezpoÊrednio poprzedzajàce
bytnoÊç Zbawiciela wyjawia wiele podobieƒstw do naszych
czasów, kiedy oczekujemy drugiego przyjÊcia Zbawiciela”
(Conference Report, kwiec. 1987, 3 lub Ensign, maj 1987, 4).
W oparciu o nauki Nefiego na temat tego okresu, zawarte w
2 Nefi 26:1–11, wypisz trzy zagadnienia ewangelii, które
poruszy∏byÊ, jeÊli poproszono by ci´ o przemówienie na
temat przygotowania si´ do przebywania ze Zbawicielem
podczas Jego Drugiego PrzyjÊcia. Przy ka˝dym zagadnieniu
wypisz odpowiadajàcy mu werset z 2 Nefi 26.

2. Dodaj do listy cztery dodatkowe zagadnienia w oparciu o
nauki Nefiego w 2 Nefi 26:20–22, 29–32, dotyczàce ludzi
innych narodów w dniach ostatnich.

Dowiedz si´ o wa˝nych prawdach na
temat Boga

1. W oparciu o tekst z 2 Nefi 26:23–28, 33 wypisz trzy zdania
mówiàce o cechach charakteru Pana.

2. Przy ka˝dym zdaniu wyjaÊnij, co zmienia w naszym
postrzeganiu Pana wiedza o danej prawdzie.

W 2 Nefi 26:16–17 Nefi prorokuje, ˝e jego s∏owa i s∏owa jego
ludu b´dà dla jego potomków w dniach ostatnich „szeptem z
prochu”. W 2 Nefi 27 prorokuje wi´cej o wydarzeniach „w
ostatnich dniach, czyli w dniach ludzi innych narodów” (w. 1).

2 Nefi 27
Ujawnienie Ksi´gi Mormona

C

B

A

Zrozumienie pism Êwi´tych
2 Nefi 27

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania 2 Nefi 27 wykonaj zadanie A.

WyjaÊnij wype∏nienie si´ proroctwa 

1. Narysuj w notatniku takà tabelk´, jak ta poni˝ej: W kolumnie
zatytu∏owanej „Proroctwo” zapisz wersety z 2 Nefi 27
zawierajàce proroctwo, którego wype∏nieniem by∏y
wydarzenia opisane w odnoÊnikach znajdujàcych si´ w
kolumnie „Wype∏nienie”.

Józef Smith — Historia 1:19

Józef Smith — Historia 1:63–65

Âwiadectwo oÊmiu Êwiadków

Âwiadectwo trzech Êwiadków

Józef Smith — Historia 1:59, 63–64

Wype∏nienieProroctwo

A

zatrzymajcie si´ i zastanów-
cie (w. 4) — zarezerwujcie
chwil´, pomyÊlcie i rozwa˝cie

widzàcy (w. 5) — prorocy,
ludzie majàcy wizje duchowe

zachowaç (w. 22) — ocaliç

zwyczaj (w. 25) — tutaj:
przykazania, zasady

mo˝e równaç si´, uwa˝any
b´dzie (w. 27–28) — mo˝e byç
tak ceniony, szanowany jak

mrok (w. 29) — tutaj: stan
niewiedzy o czymÊ

pokorni (w. 30) — skromni,
uni˝eni

szyderca (w. 31) — osoba,
która wyÊmiewa

ten, kto dochodzi sprawied-
liwoÊci przy bramie (w. 32)
— osoba majàca prawo
powiedzieç ci, ˝e robisz coÊ
z∏ego (na przyk∏ad s´dzia,
biskup lub rodzice)
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Zrozumienie pism Êwi´tych
2 Nefi 28

2 Nefi 28:7–8 — „Jedzcie, pijcie i weselcie si´”
Zgadzamy si´ co do tego, ˝e istnieje wielu ludzi w dzisiejszym
Êwiecie, którzy wyznajà zasady opisane w 2 Nefi 28:7–8. Jednak˝e
Prezydent Joseph Fielding Smith zacytowa∏ te wersety i powie-
dzia∏: „Niech wam si´ nie wydaje, ˝e zosta∏o to powiedziane o
Êwiecie. [...] To jest powiedziane o cz∏onkach KoÊcio∏a” (Seek Ye
Earnestly... [1970], 143). Niektórzy cz∏onkowie KoÊcio∏a wierzà,
˝e mogà teraz grzeszyç i póêniej odpokutowaç. Uwa˝ajà, ˝e ˝ycie
zgodne z ewangelià pozbawi ich przyjemnoÊci ˝ycia. Jednak
dzi´ki doÊwiadczeniu i objawieniu mo˝emy dostrzec i dowie-
dzieç si´, ˝e „czynienie z∏a nigdy nie by∏o szcz´Êciem” (Alma
41:10) i ˝e „nikt nieczysty nie ma wst´pu do królestwa Bo˝ego”
(1 Nefi 15:34).

Biskup Richard C. Edgley, doradca w Przewodniczàcej Radzie
Biskupiej, powiedzia∏: „Nie mo˝emy powiedzieç, ˝e w m∏odoÊci
pope∏nimy kilka grzechów lub ˝e tylko poeksperymentujemy na
jego peryferiach. Nie istnieje coÊ takiego jak peryferie grzechu.
Ka˝dy czyn, dobry czy z∏y, ma swoje konsekwencje. Ka˝dy
dobry czyn wzmacnia naszà mo˝noÊç czynienia dobra i pew-
niejszego stawiania czo∏a grzechowi lub niepowodzeniu. Ka˝de
wykroczenie, jakkolwiek ma∏e, czyni nas bardziej podatnymi na
wp∏yw Szatana, kiedy b´dzie nas kusi∏ nast´pnym razem. Szatan
chwyta nas centymetr po centymetrze, zwodzàc co do konse-
kwencji tak zwanych drobnych grzechów a˝ do czasu, gdy uwi-
k∏a nas w powa˝ne wykroczenia. Nefi opisuje t´ technik´ jako
uspokajanie, usypianie i pochlebianie ‚a˝ zakuje [nas] w swe
okropne ∏aƒcuchy, z których nie mo˝na si´ wyswobodziç’ (2
Nefi 28:22; zob. tak˝e w. 21)” (Conference Report, paêdz. 1994,
54 lub Ensign, list. 1994, 40).

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania 2 Nefi 28 wykonaj dwa z nast´pujàcych
zadaƒ (A–C).

nak∏oni∏ (w. 1) — przykaza∏,
zobowiàza∏

resztka (w. 2) — pozosta∏oÊç

spieraç si´, toczyç spory (w. 4)
— k∏óciç si´, debatowaç

przemawia (w. 4) — daje
objawienia lub natchnienie

nauka, poj´cie, przykazanie
(w. 5–6, 14, 26, 30) — przyka-
zanie, zasada

usprawiedliwi (w. 8) — uzna
za niewinnego

sakralne budowle (w. 13) —
budynki koÊcielne

wypaczajà (w. 15) —
zmieniajà na z∏e

pomstujà przeciwko dobru
(w. 16) — êle o nim mówià,
obra˝ajà, u˝ywajàc obel˝y-
wych s∏ów

uspokajaç (w. 21) — uciszaç

uÊpi (w. 21) — po cichu u∏o˝y
do snu

doczesne (w. 21) —
materialne, nie duchowe

sà w ich mocy (w. 23) — sà
przez nich pojmani

w ciele upatruje swà si∏´ (w.
31) — uwa˝a, ˝e cz∏owiek jest
najwi´kszym êród∏em si∏y

r´ka pozostaje wyciàgni´ta
(w. 32) — pomoc jest dost´pna

2. Po przeczytaniu fragmentów pisma Êwi´tego z kolumny
„Wype∏nienie”, podaj imiona i nazwiska ludzi, o których mowa
w nast´pujàcych zwrotach z 2 Nefi 27: „pewien cz∏owiek” (w.
9), „inny” (w. 9, 15), „trzej Êwiadkowie” (w. 12), „kilku
innych” (w. 13), „cz∏owiek znajàcy pismo” (w. 15, 18), „ten,
co nie zna pisma” (w. 19–20).

W 2 Nefi 27 Nefi prorokuje o ujawnieniu Ksi´gi Mormona
w dniach ostatnich, które to wydarzenie rozjaÊni ciemnoÊç
Odst´pstwa. W 2 Nefi 28 Nefi opisuje, co b´dzie stara∏ si´
czyniç Szatan, ˝eby trzymaç ludzi z dala od jej Êwiat∏a oraz
uniemo˝liwiç im uczenie si´ o Panu i Jego prawdach. Ludzie,
którzy czytajà, rozumiejà rady z 2 Nefi 28 i podà˝ajà za nimi,
b´dà z wi´kszà ∏atwoÊcià unikaç pu∏apek Szatana i fa∏szywych
nauk ludzi w dniach ostatnich.

2 Nefi 28
Grzechy i pu∏apki dni ostatnich
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Fragment z pisma Êwi´tego do
opanowania — 2 Nefi 28:7–9

1. Napisz wspó∏czesnà opini´ wyra˝ajàcà fa∏szywe idee z 2 Nefi
28:7–9, o których Nefi powiedzia∏, ˝e b´dà popularne w
naszych czasach (na przyk∏ad, ide´ zawartà w wersecie 7
mo˝na wyraziç jako: „Ciesz si´ ˝yciem, póki mo˝esz; ˝yje
si´ tylko raz”).

2. Do ka˝dego zwrotu znajdê co najmniej trzy fragmenty pisma
Êwi´tego, które wyjaÊniajà, dlaczego taka postawa jest
„[b∏´dnà, go∏os∏ownà i niemàdrà]” doktrynà (w. 9).

3. WyjaÊnij, dlaczego wybra∏eÊ ka˝dy z tych fragmentów.
Mo˝esz zapisaç na marginesie odnoÊniki obok 2 Nefi 28:7–9,
by pomaga∏y ci wzmacniaç innych, którzy sà kuszeni przez
te popularne, ale niemàdre filozofie.

Rozpoznaj metody Szatana

1. Przeczytaj 2 Nefi 28:19–23 i wypisz ró˝ne sposoby, na jakie
Szatan stara si´ „[zakuç]” ludzi w swe „[wieczne ∏aƒcuchy]”.

2. Przy ka˝dym punkcie listy podaj przyk∏ad, jak w dzisiejszych
czasach u˝ywa on tych metod wobec m∏odych ludzi.

Smutni

Biada to s∏owo odnoszàce si´ do smutku i ˝a∏oÊci. Wypisz postawy
i czyny z 2 Nefi 28:15–16, 24–32, o których Nefi powiedzia∏, ˝e
przyniosà ludowi coÊ, co mo˝na okreÊliç s∏owem „biada”.

Czasami ludzie, którzy nie sà cz∏onkami KoÊcio∏a, argumen-
tujà, ˝e Ksi´ga Mormona nie mo˝e byç prawdziwa, poniewa˝
Biblia jest jedynà ksi´gà pisma Êwi´tego, jakà Bóg da∏

2 Nefi 29
„Biblia! Biblia! My mamy Bibli´”

C

B

A
cz∏owiekowi. W 2 Nefi 29 Nefi prorokuje o tej fa∏szywej
nauce i skrz´tnie pisze do ludzi, którzy wyra˝ajà takà
postaw´. Rozdzia∏ ten jest kontynuacjà idei wyra˝onych na
koƒcu 2 Nefi 28 o ludziach innych narodów, którzy odrzucajà
dodatkowe s∏owo Bo˝e i ufajà w∏asnej wiedzy (zob. 2 Nefi
28:27–32).

Zrozumienie pism Êwi´tych
2 Nefi 29

2 Nefi 29:12–14 — „S∏owa zagubionych plemion
Izraela”
Starszy Bruce R. McConkie zasugerowa∏, ˝e zapisy, o których
mowa w 2 Nefi 29:12–14 „ujawnione zostanà w cudowny sposób
pod kierownictwem prezydenta KoÊcio∏a Jezusa Chrystusa
Âwi´tych w Dniach Ostatnich, który jest objawicielem i t∏uma-
czem oraz który dzier˝y klucze królestwa Boga na Ziemi dla
wszystkich ludzi, w tym tak˝e dla Dziesi´ciu Plemion” (The
Millennial Messiah, 217). Wiemy, ˝e Zbawiciel odwiedzi∏ niektóre
z zagubionych plemion Izraela po Swym Zmartwychwstaniu i
po Swym pobycie poÊród Nefitów (zob. 3 Nefi 16:1–3; 17:4).

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania 2 Nefi 29 wykonaj zadanie A.

Odpowiedzi dla krytyków Ksi´gi
Mormona

Przewidujàc argumenty ludzi w naszych czasach, którzy mówià,
˝e ju˝ majà Bibli´ i nie potrzebujà wi´cej pism Êwi´tych, Nefi
poda∏ siedem zasad, nad którymi ludzie ci powinni si´ zastano-
wiç, zanim odrzucà Ksi´g´ Mormona jako pismo Êwi´te.
Nast´pujàce wypowiedzi i pytania odnoszà si´ do tekstu Nefiego.
Zapisz je w notatniku, a nast´pnie napisz, wraz z odnoÊnikiem
do konkretnego wersetu, co Nefi zawar∏ w 2 Nefi 29:7–11 na ich
temat. (Lista nie jest uporzàdkowana zgodnie z kolejnoÊcià
wyst´pujàcà w tekÊcie).

1. Bóg dzia∏a przy pomocy dwóch lub trzech Êwiadków (zob. Ew.
Mateusza 18:16; II List do Koryntian 13:1). Ksi´ga Mormona
jest drugim Êwiadectwem tego, ˝e nauki Biblii sà prawdziwe
(zob. Mormon 7:8–9).

2. Dlaczego skar˝ycie si´, ˝e macie wi´cej pism Êwi´tych, które
was prowadzà?

3. Czy myÊlicie, ˝e Biblia zawiera wszystko, co Bóg powiedzia∏
bàdê powie w przysz∏oÊci?

4. Czy to, ˝e Bóg przemówi∏ w Biblii, oznacza, ˝e nie mo˝e
mówiç w innym czasie lub miejscu?

5. Biblia jest zapisem tego, jak Bóg post´powa∏ z Izraelitami w
krajach Bliskiego Wschodu. Jednak˝e jest on Bogiem Izraelitów

A

poÊród nich (w. 1) — poÊród
ludzi innych narodów

znak (w. 2) — coÊ, co jest usta-
nowione przez upowa˝nionà
osob´ jako zasada, wed∏ug
której b´dà sàdzone inne
osoby (ewangelia)

s∏owa przelecà, ogarnà (w.
2–3) — b´dà wypowiadane

trudy (w. 4) — bolesna,
ci´˝ka praca, przeciwnoÊci

pos∏uszeƒstwo (w. 4) — ciàg∏y
wysi∏ek, poÊwi´cenie
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2 Nefi 30:2 — Kto jest ludem przymierza Pana?
Zwróç uwag´ na te, ˝e 2 Nefi 30:2 mówi, i˝ wszyscy ludzie,
którzy majà wiar´ w Jezusa Chrystusa i odpokutujà, sà „ludem
przymierza z Panem”. Dlatego Pawe∏ móg∏ powiedzieç:
„Nie wszyscy, którzy pochodzà z Izraela, sà Izraelem” (List
do Rzymian 9:6). Bycie cz∏onkiem domu Izraela, uprawnionym
do wszystkich b∏ogos∏awieƒstw rodziny przymierza, wymaga
czegoÊ wi´cej ni˝ tylko pochodzenia. Osoby nie urodzone w domu
Izraela stajà si´ cz∏onkami rodziny przymierza poprzez swà
wiar´ w Jezusa Chrystusa, pokut´ i zawarcie przymierzy w cza-
sie chrztu, co umo˝liwia ZadoÊçuczynienie Jezusa Chrystusa.

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania 2 Nefi 30 wykonaj zadanie A.

Czego si´ dowiadujesz?

1. Napisz nast´pujàce trzy nag∏ówki na górze  strony w
notatniku: ˚ydzi, Potomkowie Lehiego i Ludzie innych
narodów. Przeczytaj 2 Nefi 30:1–7 i pod ka˝dym nag∏ówkiem
wypisz wszystko, czego dowiedzia∏eÊ si´ o danej grupie.
Oznacz gwiazdkà te zdania z listy, które majà coÊ wspólnego
z Ksi´gà Mormona.

2. W 2 Nefi 30:8–18 Nefi opisuje dwa wydarzenia lub okresy
czasu, na które Ksi´ga Mormona pomaga nam si´ przygotowaç.
Jak zwykle nazywa si´ te dwa okresy?

3. Wypisz wszystko, czego rozdzia∏ 30 naucza ci´ o tych dwóch
wydarzeniach.

4. Jak sàdzisz, co najbardziej by przesàdza∏o, czy ktoÊ jest
godny, by ˝yç w czasie opisanym w wersetach 12–18?

Od poczàtku Ksi´gi Mormona du˝o nauczyliÊmy si´ od
Nefiego i o Nefim. Nefi, zanim przekaza∏ p∏yty swemu bratu,

2 Nefi 31
Nauka Chrystusa

A

bez wzgl´du na to, gdzie si´ znajdujà, a tak˝e Bogiem wszyst-
kich narodów. On przekazuje Swoje s∏owo równie˝ im.

6. Wszystkie narody, do
których Bóg przemawia,
majà przykazanie, by
zapisywaç Jego s∏owa.
B´dziemy sàdzeni
wed∏ug tego, co zosta∏o
zapisane (zob. Objawie-
nie 20:12–13).

7. Inna ksi´ga pisma Êwi´-
tego zawierajàca dodat-
kowe Êwiadectwa o
ewangelii Êwiadczy, ˝e
Bóg jest ten sam wczoraj,
dzisiaj i na zawsze.

Starszy Bruce R. McConkie napisa∏: „Bardzo niewiele osób
na Ziemi, czy to w KoÊciele, czy poza nim, posiada pe∏nà
wizj´ tego, czym jest Ksi´ga Mormona. Niewiele jest poÊród
ludzi tych, którzy wiedzà, jakà rol´ odegra∏a i jeszcze odegra
w przygotowaniach na przyjÊcie Tego, o którym sk∏ada nowe
Êwiadectwo” (The Millennial Messiah, 159).

Nefi by∏ jednà z tych „niewielu osób”, które rozumia∏y rol´
Ksi´gi Mormona w dniach ostatnich. Pisa∏ o rozproszeniu
˚ydów, upadku w∏asnego ludu i niegodziwoÊci ludzi innych
narodów w dniach ostatnich, kiedy to wielu odrzuci Ksi´g´
Mormona jako drugie Êwiadectwo o Jezusie Chrystusie i Jego
ewangelii. Podczas czytania 2 Nefi 30 zobacz, co Nefi proro-
kowa∏ o tym, co Ksi´ga Mormona uczyni, by b∏ogos∏awiç te
trzy grupy ludzi przed Drugim PrzyjÊciem Chrystusa.

Zrozumienie pism Êwi´tych
2 Nefi 30

nie chc´ (w. 1) — tutaj: nie
pozwol´

rozpocznie (w. 8) — zacznie

plemiona (w. 8) — rodziny

przyzna prawo (w. 9) — odda
sprawiedliwoÊç

prawoÊç (w. 9) — sprawiedli-
woÊç, s∏usznoÊç

b´dzie Mu pasem na bio-
drach, przepasaniem l´dêwi
(w. 11) — oba te zwroty odno-
szà si´ do pasa lub przepaski
owini´tej wokó∏ talii (tutaj u˝y-
cie zwrotu jest symboliczne)

niemowl´ (w. 14) — dziecko
karmione piersià

˝mija, wà˝ (w. 14) — jadowite
gady

2 Nefi 30
Moc Ksi´gi Mormona
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Jakubowi, i przygotowa∏ si´ na odejÊcie z tego Êwiata, podsu-
mowa∏ istotne nauki o ewangelii Jezusa Chrystusa i zostawi∏
swoje Êwiadectwo o prawdziwoÊci tego, o czym pisa∏.

W 2 Nefi 31:2 Nefi pisze, ˝e chcia∏ powiedzieç „kilka s∏ów o
nauce Chrystusa”. Nast´pnie w wersecie 21 z∏o˝y∏ Êwiadectwo
o tym, ˝e naucza∏ prawdziwej nauki Chrystusa. Uwa˝nie
przestudiuj, co zawierajà wersety od 2 do 21, ˝ebyÊ móg∏
dowiedzieç si´, jakie istotne elementy sk∏adajà si´ na nauk´
Chrystusa.

Zrozumienie pism Êwi´tych
2 Nefi 31

2 Nefi 31:13–14 — „J´zyk anio∏ów”
Zobacz 2 Nefi 32:2–3 w celu zrozumienia, co oznacza mówienie
j´zykiem anio∏ów.

2 Nefi 31:21 — JednoÊç Boskiej Trójcy
Ludzie mylnie pojmowali
wypowiedzi dotyczàce
tego, ˝e cz∏onkowie
Boskiej Trójcy sà „jedno-
Êcià”, poniewa˝ nie w
pe∏ni rozumieli doktryny
tyczàce si´ natury Boga.
Ojciec i Syn obaj ukazali
si´ Prorokowi Józefowi
Smithowi (zob. Józef
Smith — Historia 1:17)
i zosta∏o mu objawione,
˝e cz∏onkowie Boskiej
Trójcy sà oddzielnymi,
odr´bnymi istotami (zob.
NiP 130:22). Jednak˝e sà

„jednoÊcià” w tym sensie, ˝e s∏owa i czyny któregokolwiek z
Nich sà s∏owami i czynami dwóch pozosta∏ych (zob. 3 Nefi
11:32–36). Sà doskonale zjednoczeni w swych celach.

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania 2 Nefi 31 wykonaj co najmniej dwa z
nast´pujàcych czterech zadaƒ (A–D).

Podsumuj nauki Nefiego

W jednym akapicie podsumuj „nauk´ Chrystusa” znajdujàcà
si´ w 2 Nefi 31–3–20. ZamieÊç wszystkie wa˝ne zasady.

A

wystarczy mi (w. 2) — dla
moich celów b´dzie dosyç

nauka (w. 2, 21) — zasady,
prawdy

Êwiadczy (w. 7) — ustanawia
prawd´, daje dowód

ob∏uda (w. 13) — udawanie,
˝e jest si´ kimÊ, kim si´ nie jest

oszustwo (w. 13) — nieuczci-
woÊç

odpuszczenie (w. 17) —
wybaczenie

zas∏ugi (w. 19) — dobroç lub
doskona∏oÊç, która uprawnia
do szacunku lub nagrody

nieugi´ta wiara (w. 20) —
stanowczoÊç umys∏u lub celu

Dlaczego chrzest?

1. Przeczytaj 2 Nefi 31:5–9 i
wypisz przyczyny, dla któ-
rych Jezus zosta∏ ochrzczony.

2. Co powinno zostaç dodane do
listy, gdybyÊmy mieli wypisaç
powody, dla których my
musimy zostaç ochrzczeni?
(zob. NiP 33:11; Zasady
Wiary 1:4).

Narysuj

Sporzàdê rysunek lub diagram przedstawiajàcy, czego Nefi
naucza∏ w 2 Nefi 31:17–20 o tym, w jaki sposób mo˝emy uzyskaç
˝ycie wieczne. Uwzgl´dnij wszystkie kwestie i elementy, o
których mówi∏ Nefi. Poka˝ rysunek koledze lub cz∏onkowi
rodziny i zapytaj, czy jest dla nich jasny.

Udziel dodatkowego wyjaÊnienia

Czasami proste s∏owo lub zwrot u˝yty w pismach Êwi´tych mo˝e
symbolizowaç g∏´bokie, wa˝ne i pe∏ne mocy idee. Rozwa˝
nast´pujàce s∏owa i zwroty z 2 Nefi 31. WyjaÊnij znaczenie i
przes∏anie ka˝dego z nich.

1. „Droga jest wàska” (w. 9)

2. „Z ca∏ego serca” (w. 13)

3. „Brama” (w. 17)

4. „Napawajàc si´” (w. 20)

Proces uzyskiwania ˝ycia wiecznego poprzez Jezusa Chrystusa,
o którym Nefi pisze w 2 Nefi 31, jest pi´kny, g∏´boki i ∏atwy
do wyjaÊnienia. Czy to rzeczywiÊcie wszystko, co mamy
uczyniç?

Nefi czu∏, ˝e niektórzy ludzie nadal zastanawiali si´, co
powinni uczyniç, kiedy wejdà ju˝ „na t´ drog´” (2 Nefi
32:1). W 2 Nefi 32 Nefi wyjaÊnia, co majà czyniç dalej.

2 Nefi 32
Nefi kontynuuje nauczanie

doktryny Chrystusa
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Fragment z pisma Êwi´tego do
opanowania — 2 Nefi 32:3

1. Co musimy uczyniç po wejÊciu na drog´, która prowadzi do
˝ycia wiecznego, zgodnie ze s∏owami zawartymi w 2 Nefi
32:1–3?

2. W czym przypomina to rzeczy, które Lehi zobaczy∏ w wizji,
a które zatrzymujà ludzi na ich drodze (zob. 1 Nefi 8)?

3. Wymieƒ trzy ró˝ne sposoby, na jakie mo˝na otrzymaç s∏owa
Chrystusa i napawaç si´ nimi.

Fragment z pisma Êwi´tego do
opanowania — 2 Nefi 32:8–9

Wyobraê sobie, ˝e masz przyjaciela, który ma problemy ze
Êwiadectwem i powiedzia∏ ci nast´pujàce rzeczy. Zanotuj ka˝dy
komentarz w notatniku i zapisz pod nim zwrot lub zdanie z
2 Nefi 32:8–9, które pomo˝e ci wiedzieç, co mu odpowiedzieç.

1. „Nie modl´ si´ zbyt cz´sto”.

2. „Czasami wydaje mi si´, ˝e prawdopodobnie powinienem
pomodliç si´, ale wtedy nie mam na to ochoty, wi´c tego nie
czyni´.”

3. „Poniewa˝ mia∏em tak niewiele duchowych doÊwiadczeƒ,
to chyba po prostu przestan´ si´ modliç”.

4. „Czyta∏em troch´ Ksi´g´ Mormona, ale mi nie pomaga. Co
mog∏oby pomóc mi w wydobyciu z niej czegoÊ wi´cej?”

Ostatnie s∏owa, jakie Nefi zapisa∏ w Ksi´dze Mormona,
znajdujà si´ w 2 Nefi 33. Wyra˝a w nich swà g∏´bokà mi∏oÊç
i zobowiàzanie w stosunku do swego ludu, jak równie˝ swoje
pot´˝ne Êwiadectwo o Jezusie Chrystusie. Dowiadujemy si´
tak˝e, co odczuwa∏ wzgl´dem tego, co zapisa∏ i co jego zapisy
powinny znaczyç dla ludzi, którzy je czytajà. Podczas czy-
tania zastanów si´ nad specjalnym Êwiadectwem jednego z
wybranych proroków Boga. Poszukaj miejsca, gdzie Nefi
powiedzia∏, ˝e si´ ponownie z nim spotkasz.

Zrozumienie pism Êwi´tych
2 Nefi 33

majà to za nic (w. 2) — uwa-
˝ajà za coÊ, co nie ma wartoÊci

bezwzgl´dne (w. 5) — bru-
talne, ostre w s∏owach i uczu-
ciach

mi∏uj´ (w. 7–9) — czuj´ czy-
stà mi∏oÊç, jak Chrystus (zob.
Moroni 7:47)

2 Nefi 33
Ostatnie Êwiadectwo Nefiego

B

AZrozumienie pism Êwi´tych
2 Nefi 32

2 Nefi 32:3 — „S∏owa Chrystusa wyjawià wam
wszystko, co macie czyniç”
Starszy Boyd K. Packer naucza∏: „JeÊli [jesteÊcie] zaznajomieni z
objawieniami, nie ma takiego pytania — osobistego, towarzy-
skiego, politycznego czy zawodowego — na które nie mo˝na by
by∏o otrzymaç odpowiedzi. Jest tam zawarta pe∏nia wiecznej
ewangelii. Znajdujà si´ tam zasady prawdy, które uporzàdkujà
ka˝dy nie∏ad, rozwià˝à ka˝dy problem i ka˝dy dylemat, który
stanie przed rodzinà ludzkà lub jej poszczególnymi osobami”
(„Teach the Scriptures”, w: Charge to Religious Educators
[3 wyd.], 89).

2 Nefi 32:8–9 — Modlitwa
Prezydent Gordon B. Hinkcley naucza∏: „Mo˝emy poczyniç
wielkie kroki w kierunku doskona∏oÊci w naszym osobistym
zachowaniu. Mo˝emy byç doskonali w modlitwach do naszego
Ojca w Niebie. Istniejà pewne rzeczy, w których bardzo trudno
jest byç doskona∏ymi, ale mam nadziej´, ˝e ka˝da osoba [...]
padnie na kolana wieczorem i rano i podzi´kuje Panu za Jego
b∏ogos∏awieƒstwa, podzi´kuje Panu za Jego ˝yczliwoÊç, podzi´-
kuje Panu za ka˝dy dar, jaki nam da∏ i b´dzie si´ modliç o si∏´ do
czynienia tego, co w∏aÊciwe i wspomni przed Panem wszystkich
potrzebujàcych i strapionych. Mo˝emy byç doskonali w naszych
modlitwach, moi bracia i siostry” („Inspirational Thoughts”,
Ensign, lipiec 1998, 2).

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania 2 Nefi 32 wykonaj zadanie A i B.

zastanawiaç si´ (w. 1, 8) —
g∏´boko o czymÊ myÊleç,
rozwa˝aç

na t´ drog´ (w. 1, 5) — na
Êcie˝k´ prowadzàcà do ˝ycia
wiecznego (zgodnie z
2 Nefi 31)

widz´ (w. 8) — wyczuwam,
czuj´, obserwuj´

uÊwi´ciç (w. 9) — wyznaczyç
do Êwi´tego celu
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Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania 2 Nefi 33 wykonaj zadanie A lub B.

„Wielka wartoÊç”A

pojedna si´ (w. 9) — ponow-
nie b´dzie w jednoÊci po
okresie niezgody

dni próby (w. 9) — okres
prób i sprawdzianów (czyli
˝ycie na Ziemi, doczesnoÊç)

Co wiemy o proroku Jakubie?
Poza tym ˝e by∏ jednym z m∏odszych braci Nefiego, wiemy
o Jakubie nast´pujàce rzeczy:

1. Nefi napisa∏, ˝e nauki w Ksi´dze Mormona majà „wielkà
wartoÊç” (2 Nefi 33:3). Przeczytaj wersety 4–5 i wypisz cztery
sposoby, na jakie Ksi´ga Mormona mo˝e byç dla nas b∏ogo-
s∏awieƒstwem.

2. Opisz, na jaki z wymienionych sposobów Ksi´ga Mormona
wp∏yn´∏a na ciebie lub wyjaÊnij, który z tych czterech sposo-
bów by∏ dla ciebie do tej pory najwa˝niejszy w studiowaniu
Ksi´gi Mormona.

Przygotowanie do misji

Podczas spotkania kap∏aƒstwa na konferencji generalnej
Prezydent Ezra Taft Benson powiedzia∏, ˝e Ksi´ga Mormona
„b´dzie najwa˝niejszà ksi´gà, jakà mo˝ecie przeczytaç przygo-
towujàc si´ do misji i ˝ycia. M∏ody m´˝czyzna, który zna i kocha
Ksi´g´ Mormona, który kilkakrotnie jà przeczyta∏, który ma silne
Êwiadectwo o jej prawdziwoÊci i który stosuje jej zasady, b´dzie
w stanie przeciwstawiç si´ podst´pom diab∏a i b´dzie pot´˝nym
narz´dziem w r´kach Pana” (Conference Report, kwiec. 1986,
56 lub Ensign, maj 1986, 43). Wybierz z 2 Nefi 33 dwie rzeczy,
o których misjonarze powinni wiedzieç, czyniç je lub z których
powinni korzystaç, aby byç skuteczniejsi jako misjonarze.
WyjaÊnij ka˝dà rzecz, tak jakbyÊ rozmawia∏ z misjonarzem,
który jest w∏aÊnie w drodze na misj´.

B

• Urodzi∏ si´ Sarii i Lehiemu, kiedy przez osiem lat podró˝owali
po pustyni.

• Mia∏ mniej ni˝ dziesi´ç lat, kiedy przyby∏ do ziemi obiecanej.

• Zosta∏ „wyÊwi´cony” na kap∏ana i nauczyciela przez swego
brata Nefiego (zob. 2 Nefi 6:2; Jakub 1:18).

• Zosta∏ kronikarzem Nefitów po Nefim (zob. Jakub 1:1–2).
Mia∏ wtedy prawdopodobnie pi´çdziesiàt lat.

• W m∏odoÊci mia∏ przywilej, by ujrzeç Zbawiciela (zob. 2 Nefi
2:3–4; 11:2–3).

• By∏ prawym ojcem (zob. Enos 1:1).

• By∏ jednym z najwi´kszych nauczycieli doktryny w Ksi´dze
Mormona (zob. 2 Nefi 6–10; Jakub 1–7).

Wa˝ne doktryny nauczane w Ksi´dze Jakuba
Jakub by∏ jednym z najpot´˝niejszych nauczycieli doktryny
w Ksi´dze Mormona. Niektóre z nauk zawartych w Ksi´dze
Jakuba to:

• Znaczenie wype∏niania naszych powo∏aƒ (zob. Jakub 1)

• Niebezpieczeƒstwo kryjàce si´ w dumie, bogactwie i niemo-
ralnoÊci (zob. Jakub 2–3)

• Jak zyskaç niezachwianà wiar´ (zob. Jakub 4)

• Rozproszenie i zgromadzenie Izraela (zob. Jakub 5)

• Jak radziç sobie z odst´pcami i co mo˝e przydarzyç si´
ludziom domagajàcym si´ znaków (zob. Jakub 7)
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W jaki sposób pracuje si´ pilnie w powo∏aniu? Po prostu wyko-
nujàc s∏u˝b´, która jest wyznaczona” (Conference Report,
kwiec. 1996, 61 lub Ensign, maj 1996, 43).

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Jakub 1 wykonaj zadanie A i B.

Znajdê przedmow´ Jakuba 

W pierwszym rozdziale Jakub zapowiedzia∏, o czym b´dzie
pisaç w Jakub 2–3. Znajdê odpowiedzi na nast´pujàce pytania
w Jakub 1:

1. Jakim „niegodziwym praktykom” (w. 15) oddawali si´ Nefici?

2. W jaki sposób te grzechy przypominajà niegodziwe praktyki
panujàce na Êwiecie w dzisiejszych czasach?

Napisz list

Wyobraê sobie, ˝e jesteÊ przywódcà w kworum kap∏aƒstwa lub
przywódczynià w klasie M∏odych Kobiet i zosta∏eÊ/∏aÊ popro-
szony/a o udzielenie rady cz∏onkowi lub cz∏onkini twojej grupy,
który nie wype∏nia swego powo∏ania. Wykorzystaj to, czego
Jakub naucza∏ w Jakub 1:17–2:3 i napisz list do tej osoby, by
pomóc jej zrozumieç znaczenie wype∏niania swoich obowiàzków
w powo∏aniach (zob. tak˝e podrozdzia∏ „Zrozumienie pism
Êwi´tych” dotyczàcy Jakub 1:17–19).

Jakub rozpoczà∏ swà s∏u˝b´, uczàc lud o unikaniu trzech
grzechów: mi∏oÊci do bogactwa, dumy i niemoralnoÊci.
Kiedykolwiek Nefici popadali w niegodziwoÊç, wiàza∏ si´ z
nià co najmniej jeden z tych grzechów. Czy, kiedy przyglàdasz
si´ Êwiatu, dostrzegasz, ˝e te grzechy cz´sto wyst´pujà w
dzisiejszych czasach? Jakie grzechy zwykle powodujà w dzi-
siejszych czasach to, ˝e ludzie i narody stajà si´ niegodziwi?

Zrozumienie pism Êwi´tych
Jakub 2

zmuszony (w. 9) —
zobowiàzany

napomnieç (w. 9) — ostrzec,
ponagliç

r´ka OpatrznoÊci (w. 13) —
Bóg

was usprawiedliwia (w. 14)
— uwa˝a was za niewinnych,
wybacza wam

nierzàd (w. 23, 28, 33) —
grzechy seksualne

na∏o˝nice (w. 24, 27) —
poÊlubione zgodnie z prawem
˝ony o ni˝szej pozycji spo-
∏ecznej, posiadajàce mniejsze
prawa ni˝ te, którymi cieszy∏a
si´ pierwsza ˝ona

Jakub 2–3
Jakub naucza lud w Êwiàtyni

B

A

Kiedy kogoÊ kochamy, martwimy si´ o dobro tej osoby. Prorok
Jakub opisuje mi∏oÊç do swego ludu, jako „trosk´”. Mia∏ pro-
rocze zrozumienie planu zbawienia i zna∏ konsekwencje,
które na nich spadnà, jeÊli nadal b´dà grzeszyç. Zwróç uwag´
na to, jak Pan b∏ogos∏awi∏ Jakuba z powodu jego „[wiary i
wielkiej troski]” (zob. Jakub 1:5–6).

Zrozumienie pism Êwi´tych
Jakub 1

Jakub 1:1 — Mniejsze p∏yty
Jakub dokona∏ swego Êwi´tego zapisu na mniejszych p∏ytach
Nefiego. (Dla uzyskania wyjaÊnienia na temat ró˝nych p∏yt,
które sk∏adajà si´ na Ksi´g´ Mormona, zobacz „G∏ówne êród∏a
Ksi´gi Mormona”, str. 12).

Jakub 1:7–8 — „Sprowokowany [...] na pustyni”
Po tym jak Pan, dzi´ki wielu wielkim cudom, wyprowadzi∏ dzieci
Izraela z Egiptu, rozgniewali Go swym niepos∏uszeƒstwem.
W zwiàzku z tym nie pozwolono ich pokoleniu wejÊç do ziemi
obiecanej.

Jakub 1:17–19 — „S∏u˝yliÊmy wiernie […] w naszym
urz´dzie”

Prezydent Thomas S. Monson,
Pierwszy Doradca w Radzie
Prezydenta KoÊcio∏a, wyjaÊni∏,
dlaczego musimy wiernie s∏u-
˝yç w naszych powo∏aniach i
w jaki sposób mamy to czyniç:

„Przezydent John Taylor
ostrzega∏ nas: ‚JeÊli nie b´dzie-
cie pracowaç pilnie w swoich
powo∏aniach, Bóg pociàgnie
was do odpowiedzialnoÊci za
ludzi, których mogliÊcie zbawiç,
gdybyÊcie wykonywali swe
obowiàzki’. [...]

wyryte (w. 1) — wyci´te lub
wydrapane w metalu

troska (w. 5) — zmartwienie

rozró˝nia∏ (w. 14) —
identyfikowa∏

oddawaç si´ (w. 15) —
poddawaç si´, zaspokajaç
swe pragnienia ponad miar´

na∏o˝nice (w. 15) — poÊlu-
bione zgodnie z prawem ˝ony
o ni˝szej pozycji spo∏ecznej,
posiadajàce mniejsze prawa
ni˝ te, którymi cieszy∏a si´
pierwsza ˝ona

Jakub 1
Obowiàzek proroka
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Jakub 2:13 — „Z powodu swych kosztownych ubiorów”
W dzisiejszych czasach istnieje wiele osób, które osàdzajà
wartoÊç innych ludzi po tym, jak wyglàdajà i jak si´ ubierajà.
„Wyra˝enie ‚kosztowne ubiory’ pojawia si´ w Ksi´dze Mormona
ponad tuzin razy. Prawie zawsze opisuje ludzi, którym Pan
szcz´Êci∏, którzy stali si´ zadufani w sobie i swoim mieniu, a
nast´pnie zacz´li coraz wi´kszà wag´ przyk∏adaç do ÊwietnoÊci
swego wyglàdu i coraz mniejszà do czystoÊci wn´trza swego
naczynia” (McConkie i Millet, Doctrinal Commentary on the Book
of Mormon, 2:14).

Jakub 2:23–30 — Wielo˝eƒstwo dokonane bez
upowa˝nienie jest wstr´tne Bogu
˚eby zrozumieç uwagi Jakuba, warto zwróciç uwag´ na to, ˝e
jedynie Dawid i Salomon zostali pot´pieni za posiadanie wielu
˝on i na∏o˝nic. Abraham, Jakub i Moj˝esz tak˝e posiadali wiele
˝on, ale nie byli pot´pieni. We wspó∏czesnym objawieniu Pan
wyjaÊni∏, ˝e Dawid i Salomon zgrzeszyli, kiedy wzi´li sobie ˝ony,
których Bóg im nie da∏ (zob. NiP 132:34–39). Jakub wskaza∏ tak˝e,
˝e jednym z powodów, dla których Pan od czasu do czasu
zezwala na wielo˝eƒstwo, jest wychowanie dla Siebie potomstwa,
ale kiedy Pan tego nie przykazuje, wielo˝eƒstwo jest zakazane
(zob. Jakub 2:30).

Jakub 3

Jakub 3:11 — Czym jest „druga Êmierç”?
Wszystkie dzieci Ojca Niebieskiego stanà przed Panem, ˝eby
zostaç osàdzone. Te, które nie odpokutujà i nie sà godne otrzy-
mania ˝adnego stopnia chwa∏y, które umierajà, gdy˝ wymaga
tego prawoÊç, zostanà odci´te od obecnoÊci Boga. Nazywa si´
to „drugà Êmiercià” (zob. Alma 12:15–18; Helaman 14:14–19).

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Jakub 2–3 wykonaj dwa z nast´pujàcych
zadaƒ (A–C).

Znajdê zasad´ ewangelii

1. Porównaj Jakub 2:5; Alma 12:3 oraz Nauki i Przymierza 6:16
i opisz w notatniku moc, którà posiada Bóg i której nie ma
nikt inny, chyba ˝e jest mu przez Niego dana.

2. W jaki sposób wiedza o tym, ˝e Bóg ma t´ moc, mo˝e wp∏ynàç
na modlitwy danej osoby?

Fragment z pisma Êwi´tego do
opanowania — Jakub 2:18–19

Przejrzyj rad´, jakiej Jakub udzieli∏ swemu ludowi na temat
niebezpieczeƒstw kryjàcych si´ w dumie i bogactwach w Jakub
2:12–21. W czterech akapitach opisz, jak wyglàda∏aby twoja
rodzina, szko∏a, spo∏eczeƒstwo i kraj, gdyby wszyscy
przestrzegali rady Jakuba, w szczególnoÊci cz´Êci zawartej w
wersetach 17–19.

B

A

n´kaç (w. 3) — karaç

uràgaç (w. 9) — obra˝aç, u˝y-
waç obel˝ywych s∏ów

pobudêcie zdolnoÊci swych
dusz (w. 11) — obudêcie
zdolnoÊci i emocje

nierzàd i rozpusta (w. 12) —
grzechy seksualne i
po˝àdliwoÊç

Podsumuj nauki Jakuba

Podsumuj nauki Jakuba o ma∏˝eƒstwie i moralnoÊci zawarte w
Jakub 2:23–35; 3:10–12. Podsumuj nauki Jakuba o ˝onach, matkach
i córkach.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Jakub 4

Jakub 4:11 — „Pierwsi z plonu tych, którzy nale˝à
do Chrystusa”
Wszyscy ludzie, którzy kiedykolwiek mieszkali na Ziemi,
zmartwychwstanà, ale ci, którzy „[pojednajà] si´ z [Bogiem] [...]
poprzez zadoÊçuczynienie Chrystusa”, sà „pierwsi z plonu tych,
którzy nale˝à do Chrystusa”. Sà to ci, którzy powstanà w pierw-
szym zmartwychwstaniu i odziedziczà królestwo celestialne.

pogarda (w. 3) — brak sza-
cunku, niewdzi´cznoÊç

∏askawoÊç (w. 7) — ch´ç b∏o-
gos∏awienia

pojednajcie si´ (w. 11) —
pogódêcie si´ lub staƒcie si´
mili Bogu dzi´ki ZadoÊçuczy-
nieniu

zdobycie (w. 12) — osiàgni´cie

Co wiesz o ZadoÊçuczynieniu Jezusa Chrystusa? W jaki
sposób Jego ofiara wp∏ywa na twoje ˝ycie? Czy rozumiesz,
jak pilnie i rozpaczliwie potrzebujesz Zbawiciela? Jakub
prorokowa∏, ˝e ˚ydzi, poÊród których mieszka∏ Jezus, nie
zrozumiejà ani Jego, ani Jego misji. Odrzucà Jego samego
i Jego ewangeli´ (zob. Jakub 4:15) i w wyniku tego zostanà
ukarani i rozproszeni, tak jak wczeÊniej spotka∏o to
Dziesi´ç Plemion.

Jakub 4
Pojednajcie si´ z Bogiem poprzez

ZadoÊçuczynienie Chrystusa

C
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g∏ówne kwestie alegorii. Pod koniec Jakub 4 Jakub zapyta∏,
w jaki sposób ˚ydzi b´dà mogli w ogóle budowaç na „pewnej
podstawie”, jakà jest Jezus Chrystus, po tym, jak Go odrzu-
cili (zob. Jakub 4:17). Odpowiedzi na to pytanie szukaj w
Jakub 5–6.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Jakub 5

Jakub 5:1 — Kim by∏ prorok Zenos?
Zenos, tak jak Zenok i Neum, by∏ prorokiem w czasach Starego
Testamentu, którego zapisów nie ma w Biblii, ale by∏y one na
mosi´˝nych p∏ytach (zob. 1 Nefi 19:10; podrozdzia∏ „Studiowanie
pism Êwi´tych” dotyczàcy 1 Nefi 19:10, str. 30).

Jakub 5 — Rozumienie alegorii Zenosa
Niekoniecznie ka˝da cz´Êç alegorii oznacza coÊ konkretnego, ale
chcàc zrozumieç ca∏à alegori´, trzeba pojàç znaczenie niektórych
g∏ównych symboli. Nast´pujàce symbole sà istotne dla zrozu-
mienia alegorii o drzewku oliwnym:

¸àczenie grup ludzi; w odniesieniu do
rozproszonego Izraela, oznacza tak˝e
„[dojÊcie] do poznania prawdziwego
Mesjasza” (zob. 1 Nefi 10:14)

Wszczepianie

Rozpraszanie grup ludzi po Êwiecie
lub sprowadzanie ich do miejsc, z
których pochodzà

Przeszczepianie ga∏àzek

Praca, jakà Pan wykonuje dla Swych
dzieci, by pomóc im byç pos∏usznymi
i wydawaç owoce

Okopywanie, przycinanie,
nawo˝enie

˚ycie lub czyny ludziOwoc

Przymierza, jakie Pan zawiera ze
Swymi dzieçmi, sta∏e êród∏o si∏y i
˝ycia dla wiernych

Korzenie szlachetnej
oliwki

Grupy ludziGa∏´zie

Ludzie innych narodów, czyli nie-
Izraelici (w dalszej cz´Êci alegorii
dzikie ga∏´zie to odst´pczy Izrael)

Dziczka oliwna

Dom Izraela, lud przymierza z
Panem

Szlachetna oliwka

Prorocy PanaS∏udzy

BógW∏aÊciciel winnicy; Pan
winnicy

ÂwiatWinnica

Co mo˝e oznaczaçSymbol

przyby∏o jej lat (w. 3) —
zestarza∏a si´

zawadzaç (w. 9) —
przeszkadzaç

zmarnia∏a, obumar∏a (w. 40,
43, 45) — skurczy∏a si´ lub
usch∏a

wyciàç, wytnijmy (w. 46–47,
49) — odciàç, odetnijmy

Jakub 4:14–17 — Jezus Chrystus jest „jedynà pewnà
podstawà”
„[Patrzenie] poza cel” (Jakub 4:14) znaczy, ˝e ˚ydzi szukali cze-
goÊ innego ni˝ Jezusa Chrystusa, co mia∏o zapewniç im zbawienie.
Jakub prorokowa∏, ˝e ˚ydzi odrzucà Mesjasza, „kamieƒ, na któ-
rym mogliby budowaç i mieç bezpiecznà podstaw´” (w. 15).
Nast´pnie odwo∏a∏ si´ do pism Êwi´tych, które mówià, ˝e On
stanie si´ ich „jedynà pewnà podstawà” (w. 16; zob. Psalm 118:22;
Ew. Mateusza 21:42). JeÊli nie budujemy na Jezusie Chrystusie,
nie otrzymamy obiecanej nam wiecznej radoÊci z Nim. Jakub
5–6 wyjaÊnia, w jaki sposób ˚ydzi i ca∏y dom Izraela zostanie
jeszcze kiedyÊ zbudowany na podstawie Jezusa Chrystusa.

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Jakub 4 wykonaj zadanie A lub B.

Przepis na niezachwianà wiar´

Jakub opisuje, w jaki sposób zdoby∏ niezachwianà wiar´ i moc
przenoszenia gór.

1. Przejrzyj Jakub 4:6–7 i zwróç uwag´ na s∏owa: badaç, objawienia,
proroctwa, Êwiadectwa, nadzieja oraz ∏aska.

2. U˝ywajàc tych s∏ów opisz, w jaki sposób, wed∏ug Jakuba,
mo˝emy mieç tak pot´˝nà wiar´.

Dlaczego powinniÊmy s∏uchaç Boga?

Jakub pisa∏ o wielkoÊci Boga i o tym, dlaczego powinniÊmy Go
s∏uchaç. Poszukaj w Jakub 4:8–13 odpowiedzi na nast´pujàce
pytania:

1. W jaki sposób mo˝emy dowiedzieç si´ o Bogu?

2. Jakà mocà stworzona zosta∏a Ziemia?

3. Dlaczego powinniÊmy s∏uchaç rad Boga?

4. Jakie b∏ogos∏awieƒstwo dane jest ludziom pojednanym
z Bogiem dzi´ki ZadoÊçuczynieniu? (Zobacz podrozdzia∏
„Zrozumienie pism Êwi´tych” odnoszàcy si´ do Jakub 4:11).

5. Czym jest prawda? Kto zna wszelkà prawd´?

6. Co powiedzia∏byÊ osobie, która uwa˝a, ˝e uczenie si´ o Bogu
nie jest pomocne, na podstawie wiedzy otrzymanej z odpo-
wiedzi na powy˝sze pytania?

Alegoria to opowieÊç, która wyjaÊnia istotne prawdy przy
pomocy symboli. Alegoria o drzewku oliwnym w Jakub 5 uczy
nas o tym, jaki cel mia∏ Pan w rozproszeniu i zgromadzeniu
domu Izraela. W rozdziale 6 prorok Jakub podsumowuje

Jakub 5–6
Alegoria o drzewku oliwnym

B

A
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Jakub 5:8–10 — Co to znaczy „przeszczepiaç”
ga∏àzki?

W celu dokonania przeszczepu,
odcina si´ zdrowe, ˝ywe ga∏àzki
od drzewa lub roÊliny i wszcze-
pia si´ je w inne miejsce
(zobacz ilustracj´). Ga∏´zie w
tej alegorii przedstawiajà grupy
ludzi, które Pan zabiera z jed-
nego miejsca i przenosi w inne.
W rozumieniu pism Êwi´tych,
przeszczepianie oznacza
„[poznanie] prawdziwego
Mesjasza” (1 Nefi 10:14).

Przeszczepianie ga∏´zi

Jakub 5:8, 13–14, 19–25 — „M∏ode i delikatne”
ga∏´zie domu Izraela
„M∏ode i delikatne ga∏´zie” zdajà si´ przedstawiaç ludzi, którzy
zareagowali na „przycinanie i nawo˝enie” dokonywane przez
Boga i Jego proroków. Byli bardziej sk∏onni do nauki ni˝ stare,
dobrze wrastajàce ga∏´zie, czyli grupy Izraelitów, które musia∏y
zostaç wyrzucone i zniszczone.

Prezydent Joseph Fielding Smith naucza∏: „W przypowieÊci o
drzewku oliwnym jest mowa o Domu Izraela. [...] Zaczà∏ on
obumieraç w swej ojczyênie. Dlatego Pan zabra∏ do innych cz´Êci
ziemi ga∏´zie, takie jak Nefitów, jak zagubione plemiona i inne,
które Pan wyprowadzi∏, a o których jeszcze nic nie wiemy.
Zasadzi∏ je w ca∏ej swej winnicy, czyli na ca∏ym Êwiecie” (Answers
to Gospel Questions, oprac. Joseph Fielding Smith jun., 5 tomów
[1957–66], 4:204).

Alegoria Zenosa pomaga nam zrozumieç, ˝e rozproszenie ga∏´zi
Izraela po ca∏ym Êwiecie by∏o b∏ogos∏awieƒstwem zarówno dla
Izraela jak i dla reszty dzieci Ojca Niebieskiego, czyli ludzi
innych narodów. Starszy Bruce R. McConkie, który by∏ cz∏onkiem
Kworum Dwunastu Aposto∏ów, wyjaÊni∏: „Ogólnie rzecz bioràc
Pan przysy∏a na Ziemi´ w linii Jakuba [Izraela] te duchy, które
w ˝yciu poprzedzajàcym przyjÊcie na Ziemi´ rozwin´∏y szcze-
gólny talent duchowoÊci i rozpoznawania prawdy. O ludziach
urodzonych w tej linii, w których ˝y∏ach p∏ynie krew Izraela i
którzy ∏atwiej przyjmujà ewangeli´, mówi si´, ˝e sà wierzàcej
krwi” (Mormon Doctrine, 81).

W miar´ jak rozproszony Izrael miesza∏ si´ z otaczajàcymi go
ludami innych narodów, krew Izraela coraz bardziej si´ rozprze-
strzenia∏a. Starszy James E. Faust, ówczesny cz∏onek Kworum
Dwunastu Aposto∏ów, powiedzia∏: „Rozproszenie Izraela po
Êwiecie skropi∏o Êwiat krwià, która wierzy, a˝eby narody mog∏y
teraz kosztowaç planu ewangelii” (Conference Report, paêdz.
1982, 127 lub Ensign, list. 1982, 87–88).

Jakub 5:32–46 — Kiedy wszystkie drzewa obumar∏y?
Cz´Êç alegorii, kiedy wszystkie drzewa przynoszà z∏y owoc,
zdaje si´ przedstawiaç okres Odst´pstwa poprzedzajàcy przy-
wrócenie ewangelii. Kiedy Pan przemówi∏ do Józefa Smitha w

Sàdy BogaWrzucanie ga∏àzek w
ogieƒ

Ludzie umierajàcy duchowo z
powodu grzechu i odst´pstwa

Obumieranie ga∏àzek Pierwszej Wizji, powiedzia∏ Józefowi, ˝e nie powinien przyst´-
powaç do ˝adnego z koÊcio∏ów istniejàcych w tamtych czasach,
gdy˝ wszystkie by∏y „w b∏´dzie” (Józef Smith — Historia 1:19).

Jakub 6

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Jakub 5–6 wykonaj zadanie A i B.

Czego alegoria Zenosa uczy nas o
domu Izraela?

Po przestudiowaniu alegorii o drzewku oliwnym w Jakub 5,
napisz w notatniku, czy nast´pujàce zdania sà prawdziwe, czy
fa∏szywe oraz wypisz wersety, w których znajdujà si´ odpowie-
dzi. (Skorzystaj z wykresu na stronie 65 tego podr´cznika w
celu uzyskania dodatkowej pomocy).

1. Szlachetna oliwka jest symbolem domu Izraela, a obumierajàce
ga∏´zie symbolizujà niegodziwych ludzi.

2. W∏aÊciciel winnicy przycina∏ i nawozi∏ drzewo, by przynosi∏o
dobry owoc.

3. M∏ode i delikatne naturalne ga∏´zie zbuntowa∏y si´ i za kar´
zosta∏y przeszczepione, czyli rozproszone.

4. Naturalna ga∏àê, zasadzona w dobrej ziemi, która dawa∏a dobry
owoc i z∏y owoc, mog∏a symbolizowaç Nefitów i Lamanitów.

5. By∏ taki czas, kiedy wszystkie drzewa wydawa∏y tylko z∏y
owoc. Nast´pnie Pan rozpoczà∏ przywracanie ewangelii
poprzez Proroka Józefa Smitha.

6. Ga∏´zie drzew, które zosta∏y rozproszone, zosta∏y póêniej
wszczepione z powrotem do pierwotnego drzewa.

7. Nigdy nie by∏o takiego czasu, kiedy wszystkie drzewa
wydawa∏y tylko dobry owoc.

W jaki sposób ta alegoria ma
zastosowanie w moim przypadku

Odpowiedz w notatniku na trzy z nast´pujàcych pytaƒ:

1. Jak myÊlisz, w której cz´Êci alegorii teraz ˝yjemy? Dlaczego?

2. Dlaczego, twoim zdaniem, Jakub chcia∏ zapisaç t´ d∏ugà
alegori´ na p∏ytach?

3. Jakie znaczenie ma dla ciebie rozproszenie i zgromadzenie
Izraela?

4. Czego uczymy si´ z tej alegorii o tym, jak Ojciec Niebieski
troszczy si´ o wszystkie Swoje dzieci?

5. Co Pan uczyni∏ w twoim ˝yciu, ˝eby ci´ „przyciàç” i
„ob∏o˝yç nawozem”?

6. Jakub 6 jest podsumowaniem Jakub 5. Które wersety w Jakub
6:5–13 najlepiej, twoim zdaniem, podsumowujà znaczenie,
jakie ma dla ciebie alegoria o drzewku oliwnym? WyjaÊnij,
dlaczego wybra∏eÊ te wersety?

B

A

hardy (w. 4) — uparty

sprzeciwiajàcy si´ (w. 4) —
przeciwstawiajàcy si´,
oponujàcy

b∏agam (w. 5) — usilnie pro-
sz´, nalegam

wytrwaç, trwaç przy kimÊ
(w. 5) — przy∏àczyç si´ do
kogoÊ, trzymaç si´ kogoÊ
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Ga∏´zie pierwotnego drzewa wszczepione sà w
rozproszone drzewa (w. 54–56)

Ga∏´zie z rozproszonych drzew sà ponownie
wszczepione w pierwotne drzewo (w. 52–53)
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Czy kiedykolwiek rozmawia∏eÊ o ewangelii z wykszta∏conà i
elokwentnà osobà, która nie tylko nie wierzy∏a, ale by∏a te˝
krytyczna wobec twoich wierzeƒ? Mo˝e to byç straszne i
nieco przera˝ajàce. W Jakub 7 Jakub opowiada o takim
doÊwiadczeniu. Zwróç uwag´, dlaczego „wiara [Jakuba] nie
mog∏a byç zachwiana” (Jakub 7:50).

Zrozumienie pism Êwi´tych
Jakub 7

wypaczajà (w. 7) —
zmieniajà, psujà

bluênierstwo (w. 7) — z∏e,
bez szacunku lub bezecne
mówienie o rzeczach Êwi´tych

trudy (w. 26) —cierpienie

Jakub 7
Nauka cz∏owieka a moc Boga

Jakub 7:13–20 — Niebezpieczeƒstwo szukania znaków
„Udowodnij mi to, czyniàc znak”, powiedzia∏ Szerem (Jakub 7:13),
ale znak nie by∏ tym, czego naprawd´ chcia∏. Szatan przekona∏
Szerema, ˝e niemo˝liwe jest wiedzieç coÊ, czego nie mo˝na
zobaczyç. Jakub wiedzia∏, ˝e chocia˝ nie mo˝e zobaczyç Ducha
Âwi´tego, Jego moc jest niezaprzeczalna. Wierzàcym w Jezusa
Chrystusa obiecano znaki nie po to, by wzbudziç wiar´, ale
w∏aÊnie dzi´ki ich wierze. Tych, którzy szukajà znaków, a nie
majà wiary, pot´pià dowody, których szukajà (zob. NiP 63:9–11).

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Jakub 7 wykonaj zadanie A i B.

Przeanalizuj postaw´ przeciwnika
Jakuba

Aby lepiej zrozumieç, czego naucza∏ Szerem i dlaczego by∏ w
stanie oszukaç tak wielu ludzi, przepisz do notatnika zdania od
1 do 9 i uzupe∏nij puste miejsca informacjami z Jakub 7:1–9.
Nast´pnie odpowiedz na pytania 10 i 11.

1. Szerem naucza∏, ˝e nie b´dzie ˝adnego ___________________ .

2. Trudzi∏ si´ _______________________________________________ .

3. By∏ ______________________________________________________ .

4. Doskonale zna∏ ___________________________________________ .

5. Przemawia∏ z wielkà mocà _______________________________ .

6. èród∏em jego mocy by∏ ___________________________________ .

7. Naucza∏, ˝e ludzie nie powinni czekaç na przyjÊcie Chrystusa,
ale powinni przestrzegaç prawa __________________________ .

8. Powiedzia∏, ˝e Jakub nie mo˝e wiedzieç o przyjÊciu Chrystusa,
poniewa˝, nie mo˝e mówiç o _____________________________ .

9. Szerem powiedzia∏, ˝e nie ma ˝adnego Chrystusa, nigdy nie
by∏o i nie _________________________________________________ .

10. Ostatnie dwie wypowiedzi Szerema przeczà sobie nawzajem.
WyjaÊnij, dlaczego wypowiedzi z punku 8 i 9 nie mogà
jednoczeÊnie byç prawdziwe.

11. Co mówi ci to o sposobie post´powania diab∏a?

Sprawdê si∏´ Jakuba

Przejrzyj Jakub 7:5, 8, 10–12, 21–22 i napisz w swoim zeszycie
notatk´, opisujàc co najmniej trzy powody, dla których wiara
Jakuba „nie mog∏a byç zachwiana” przez nauki i krasomówstwo
Szerema.

B

A
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jak to by∏o w przypadku Almy m∏odszego, Paw∏a na drodze
do Damaszku, Enosa modlàcego si´ przez ca∏à noc, króla
Lamoniego. Takie zdumiewajàce przyk∏ady mocy przemiany,
nawet tych, którzy przesiàkni´ci sà grzechem, dajà pewnoÊç,
˝e ZadoÊçuczynienie mo˝e staç si´ udzia∏em nawet tych,
którzy pogrà˝eni sà w g∏´bokiej rozpaczy.

Jednak˝e musimy byç ostro˝ni, kiedy omawiamy te niezwyk∏e
przyk∏ady. Choç sà prawdziwe i pe∏ne mocy, stanowià raczej
wyjàtek ni˝ zasad´. Na ka˝dego Paw∏a, na ka˝dego Enosa i
na ka˝dego króla Lamoniego przypadajà setki i tysiàce ludzi,
w przypadku których proces pokuty przebiega bardziej sub-
telnie, o wiele bardziej niezauwa˝alnie. Dzieƒ po dniu zbli˝ajà
si´ do Pana, nie bardzo zdajàc sobie spraw´ z tego, i˝ budujà
pobo˝ne ˝ycie” („A Mighty Change of Heart”, Ensign,
paêdz. 1989, 5).

Podczas studiowania Ksi´gi Enosa zwróç uwag´ na korzenie
jego doÊwiadczenia — co sprawi∏o, ˝e pad∏ na kolana, wo∏ajàc
do Pana „w ˝arliwej modlitwie b∏agajàc o ∏ask´ dla mojej
duszy” (Enos 1:4). Zwróç te˝ uwag´ na owoce, które si´
pojawi∏y — tak dla jego korzyÊci, jak i innych — kiedy
pragnà∏ i odpuszczenia grzechów i uzyska∏ je.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Enos 1

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Enos 1 wykonaj zadanie A lub B.

Jaki to rodzaj modlitwy?

1. Zbadaj Enos 1:1–10 i
wypisz w swoim notatniku
s∏owa, które opisujà, o
czym myÊla∏ Enos, co czu∏
i w jaki sposób si´ modli∏.
W jaki sposób modlitwa
Enosa ró˝ni∏a si´ od wielu
modlitw?

2. WyjaÊnij, w jaki sposób
mo˝emy zwi´kszyç
skutecznoÊç naszych
modlitw, naÊladujàc
przyk∏ad Enosa.

A

karnoÊç (w. 1) — uczenie i
szkolenie, jakiego kochajàcy
rodzice udzielajà swym
dzieciom

pos∏uszeƒstwo (w. 1) — tutaj:
∏agodne ostrze˝enie przeciw
z∏u lub b∏´dom, rada

okrutny (w. 20) — zajad∏y,
brutalny

bu∏at (w. 20) — zakrzywiony
miecz

O czym powinieneÊ wiedzieç przed czytaniem
Ksi´gi Enosa
Enos by∏ synem Jakuba (zob. Jakub 7:27), a tym samym, by∏
wnukiem Lehiego. Enos zakoƒczy∏ swà kronik´, mówiàc, ˝e
starzeje si´ i ˝e min´∏o 179 lat, odkàd Lehi opuÊci∏ Jerozolim´.
To datuje jego zapisy na oko∏o 420 r. p.n.e.

W przypadku niewielu osób, takich jak Pawe∏, Enos, Alma
m∏odszy, zdanie sobie sprawy z powagi grzechu i wspania∏ej
natury Bo˝ych obietnic z∏o˝onych prawym ludziom nastàpi∏o,
jak si´ wydaje, w jednej chwili. Zmiana na lepsze (nawrócenie)
mo˝e nie zawsze przyjÊç natychmiast. Na temat procesu
odpokutowania Prezydent Ezra Taft Benson powiedzia∏;

„Musimy byç ostro˝ni, kiedy staramy si´ byç coraz bardziej
i bardziej pobo˝ni, ˝ebyÊmy nie poczuli zniech´cenia i nie
utracili nadziei. Stawanie si´ podobnym do Chrystusa jest
zadaniem na ca∏e ˝ycie i bardzo cz´sto zawiera w sobie
wzrastanie i przemian´, które przychodzà powoli, niemal
niezauwa˝alnie. Pisma Êwi´te opowiadajà o ludziach, których
˝ycie zmieni∏o si´ w dramatyczny sposób, natychmiast, tak

Enos 1
Moc wybaczenia
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Jaki jest naturalny skutek uzyskania
wybaczenia?

1. Enos w naturalny i w∏aÊciwy
sposób najpierw martwi∏ si´
o w∏asne zbawienie (zob. Enos
1:1–8). Po tym, jak uzyska∏
wybaczenie w∏asnych grzechów,
poszerzy∏ si´ kràg jego
zainteresowaƒ.

Ja
?
?

B

Co wiemy o Jaromie?
Jarom by∏ synem Enosa, wnukiem Jakuba i prawnukiem
Lehiego (zob. Jarom 1:1). Jego ksi´ga obejmuje okres oko∏o 60
lat, od 420 do 361 r. p.n.e. (zob. Enos 1:25; Jarom 1:13).

Jarom 1
Przestrzegajcie przykazaƒ i niech si´

wam szcz´Êci 

Narysuj w notatniku za∏àczonà tu ilustracj´ i napisz, za kogo
Enos modli∏ si´ w drugiej kolejnoÊci (zob. w. 9–10) i w trzeciej
(zob. w. 11–17).

2. W jaki sposób modlitwa Enosa odzwierciedla∏a uczucia
Lehiego opisane w 1 Nefi 8:10–18? Czego uczà nas Enos i
Lehi o tym, kto jest prawdziwie nawrócony i kto si´ ponow-
nie narodzi∏?

Jednà z radoÊci p∏ynàcych z cz∏onkostwa w prawdziwym
KoÊciele jest obserwowanie, w jaki sposób proroctwa i
obietnice Pana wype∏niajà si´ w naszym ˝yciu osobistym.
Nie jeden raz Pan obiecywa∏ Nefiemu i jego ludowi, ˝e jeÊli
b´dà przestrzegaç przykazaƒ Boga, b´dzie im si´ wiod∏o na
tej ziemi i b´dà wybawieni z ràk wrogów (zob. 1 Nefi 1:20;
2:20–24). Jarom napisa∏ swà ksi´g´, by Êwiadczyç, ˝e Pan
dotrzymuje Swoich obietnic. Zobacz, co musieli zrobiç
Nefici w czasach Jaroma, by pokonaç swoich wrogów.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Jarom 1

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Jarom 1 wykonaj zadanie A.

Znajdê list´

Jarom napisa∏: „I gdy byliÊmy tak przygotowani do stawienia
czo∏a Lamanitom, nie szcz´Êci∏o im si´ w walce z nami”
(Jarom 1:9).

1. Zbadaj wersety 4–8 i wypisz w swoim notatniku co najmniej
trzy sposoby, na jakie Nefici przygotowali si´ na odparcie
wrogów.

2. Wybierz ze swojej listy jednà rzecz, jakà mo˝esz zrobiç, by
przezwyci´˝yç pokusy i wp∏yw Szatana oraz wyjaÊnij, w
jaki sposób czynienie tego mo˝e zapobiec zwyci´stwu jego
nad tobà.

A

mnie zadowala (w. 2) —
wystarcza mi

komunikujà si´ (w. 4) —
obcujà

objawia (w. 4) — jest okazany,
jest dany

nie przeklinali ani nie bluê-
nili Bogu (w. 5) — nie u˝ywali

w z∏ych celach ani nie wypo-
wiadali si´ bez szacunku o
rzeczach Êwi´tych; nie byli
lekkomyÊlni

sprawdzi∏o si´ (w. 9) — oka-
za∏o si´ prawdà

potyczki i waÊnie (w. 13) —
spory, k∏ótnie i brak jednoÊci
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Zrozumienie pism Êwi´tych
Omni 1

Omni 1:12–30 — Kto jest kim w Ksi´dze Omniego?
Amaleki, piàty kronikarz Ksi´gi Omniego, wspomnia∏ o nast´-
pujàcych ró˝nych grupach ludzi w Omni 1:12–30 (zob. tak˝e
„Chronologia Ksi´gi Mormona”, str. 204):

• Nefici, którzy wyruszyli za królem Mosjaszem I z ziemi Nefi
i udali si´ na pustyni´, a˝ doszli do ziemi Zarahemla

• Lamanici (i wszyscy inni Nefici, którzy do nich przystali),
którzy pozostali w ziemi Nefi

• Lud Zarahemli (zwany czasami Mulekitami), który przyby∏
z Jerozolimy w czasach Sedekiasza (ok. 587 r. p.n.e.)

• „[Koriantumr] i jego [podleg∏y lud]” (w. 21; zwany Jeredami),
który przyby∏ z wie˝y Babel

• Grupa Nefitów, którà Zenif wyprowadzi∏ z ziemi Zarahemla,
która powróci∏a do ziemi Nefi

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Omni 1 wykonaj trzy z poni˝szych zadaƒ
(A–E).

Znajdê podobny temat

Ksi´ga Omniego zawiera zapisy pi´ciu ró˝nych m´˝czyzn:
Omniego, Amarona, Chemisza, Abinadoma i Amalekiego.

1. Zapisz w swoim notatniku imi´ ka˝dego m´˝czyzny i przy
ka˝dym zapisz numery wersetów, które napisali.

2. O jakich podobnych wydarzeniach pisa∏ Omni, Amaron,
Abinadom i Amaleki? Czego mo˝e to nauczyç nas o oko∏o
200 latach, o których opowiada ta ksi´ga?

Dokonaj porównania

Przeczytaj Omni 1:12–13, a nast´pnie 1 Nefi 2:1–4 i 2 Nefi 5:5–8.

1. Co wspólnego majà te opowieÊci?

2. W jaki sposób stanowià przyk∏ad tego, o czym naucza∏ Nefi
w 1 Nefi 1:20?

3. Czego mo˝esz nauczyç si´ z tych opowieÊci, co mo˝esz
zastosowaç w swoim ˝yciu?

Wype∏nienie proroctwa

Zarówno rodzina Lehiego, jak i lud Zarahemli (zwany czasami
Mulekitami) opuÊcili Jerozolim´, ale w ró˝nych czasach. Tym,
co ich doÊwiadczenia bardzo ró˝ni∏o, by∏o to, ˝e rodzina Lehiego
zabra∏a ze sobà pisma Êwi´te, a lud Zarahemli tego nie uczyni∏.
Przejrzyj Omni 1:14–17 i wyjaÊnij, jak ten fakt wp∏ynà∏ na lud

C

B

A

przepisy (w. 2) —
przykazania, prawa, zasady

przekaza∏em je (w. 3) —
poda∏em, da∏em je

pokrzepiajàc (w. 13) —
doradzajàc, dajàc wskazówki

uleg∏ zwyrodnieniu (w. 17) —
odbieg∏ od poprawnej wersji

pomiesza∏ (w. 22) — poplàta∏

potomkowie (w. 25) — dzieci

Kim by∏ Omni?
Omni by∏ synem Jaroma, wnukiem Enosa i prawnukiem Jakuba.

Có˝ wyjàtkowego jest w tej ksi´dze?
Ksi´ga Omniego zawiera zapisy pi´ciu ró˝nych nefickich kroni-
karzy i obejmuje okres od 361 do 130 r. p.n.e. (zob. Jarom 1:13;
Mosjasz 1:10). Ksi´ga Omniego jest równie˝ ostatnià ksi´gà
przet∏umaczonà z mniejszych p∏yt Nefiego (zob. „G∏ówne
êród∏a Ksi´gi Mormona”, str. 12).

Ksi´ga Omniego zawiera jedynie trzydzieÊci wersetów.
Spisana by∏a przez pi´ciu ró˝nych kronikarzy i obejmuje
okres oko∏o 200 lat. Choç zapisy tych m´˝czyzn sà krótkie,
pomagajà nam dowiedzieç si´, co si´ sta∏o pomi´dzy czasem
kronikarza Omniego a rzàdami króla Beniamina. Szczególnie
interesujàce jest to, co sta∏o si´ w czasach króla Mosjasza I,
ojca króla Beniamina, kiedy to prawym Nefitom nakazano
uciekaç na inne obszary.

Omni 1
Streszczenie dziejów królów od

Omniego do Beniamina
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Zarahemli i w jaki sposób potwierdza si´ prawdziwoÊç s∏ów,
jakie Pan skierowa∏ do Nefiego w 1 Nefi 4:12–17.

Narysuj relacje pomi´dzy grupamiD

Ksi´ga spoza czasu
Krótka ksi´ga, zwana S∏owa Mormona, spisana by∏a przez pro-
roka i kronikarza Mormona oko∏o 385 r. n.e., ponad 500 lat po
ostatnim z pisarzy Ksi´gi Omniego. Jest to wyjaÊnienie Mormona
dotyczàce przyczyny, dla której doda∏ mniejsze p∏yty Nefiego
ze swym streszczeniem do wi´kszych p∏yt Nefiego. Podczas

Narysuj w notatniku diagram taki, jak ten obok, wypisujàc
nazwy pi´ciu ró˝nych grup wspomnianych w Ksi´dze Omniego.
Do∏àcz opis ka˝dej grupy i wa˝ne daty (pomóc ci mo˝e podroz-
dzia∏ „Zrozumienie pism Êwi´tych” dotyczàcy Omni 1:2–30;
„Chronologia Ksi´gi Mormona”, str. 204). Mo˝esz wymieniç
te grupy na marginesie Ksi´gi Omniego.

Znajdê odpowiedê

Amaleki zakoƒczy∏ swój zapis, podsumowujàc ˝ycie króla
Beniamina, syna króla Mosjasza I. Podczas czytania Omni
1:23–30 odpowiedz w swoim notatniku na nast´pujàce pytania:

1. Jak si´ wiod∏o królowi Beniaminowi jako wojownikowi?

2. Dlaczego Amaleki da∏ kroniki Nefitów królowi Beniaminowi?

3. Skàd wiemy, ˝e Amaleki by∏ prawym cz∏owiekiem?

4. Co si´ sta∏o z pierwszà grupà, która opuÊci∏a Zaraheml´
i chcia∏a powróciç do ziemi Nefi?

E

studiowania zapisów proroka Mormona dowiesz si´ wi´cej na
jego temat.

Mormon, podobnie jak Nefi (zob. 1 Nefi 9:5; 19:3), nie wie-
dzia∏, dlaczego konieczne sà dwa zestawy kronik, obejmujàce
ten sam okres. Mormon po∏àczy∏ komplet mniejszych p∏yt
Nefiego ze swym streszczeniem wi´kszych p∏yt Nefiego,
poniewa˝ Pan natchnà∏ go, by tak uczyni∏. Dowiedz si´,
dlaczego Mormon uwa˝a∏, ˝e mniejsze p∏yty sà tak wa˝ne.
(Aby uzyskaç wi´cej informacji, zobacz „G∏ówne êród∏a
Ksi´gi Mormona”, str. 12).

Zrozumienie pism Êwi´tych
S∏owa Mormona 1

odniosà korzyÊç (w. 2) — sko-
rzystajà, b´dà b∏ogos∏awieni

walki (w. 16) — k∏ótnie, bitwy

po wielu walkach wielu
odesz∏o do Lamanitów (w. 16)
— wielu Nefitów przy∏àczy∏o
si´ do Lamanitów

S∏owa Mormona 1
Krótkie wyjaÊnienie
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Definicje
1. Ksi´ga Mormona

2. Historyczna kronika Nefiego (wi´ksze p∏yty)

3. Religijna kronika Nefiego (mniejsze p∏yty)

4. Zbiór kronik, z których Mormon dokonywa∏ streszczenia

Zaprojektuj ok∏adk´ ksià˝ki

Narysuj w swoim notatniku ok∏adk´ na mniejsze p∏yty Nefiego,
która b´dzie odzwierciedleniem tego, co znajduje si´ w ksi´dze.
Zaprojektuj jà w taki sposób, by wywo∏ywa∏a w ludziach ch´ç
przeczytania jej. Przeczytaj S∏owa Mormona 1:3–6, by znaleêç
inspiracj´, co zamieÊciç na ok∏adce.

Narysuj lini´ czasu

Jako ˝e Ksi´ga Mosjasza rozpoczyna si´ z chwilà, kiedy król
Beniamin jest wiekowym cz∏owiekiem, Mormon chcia∏, ˝ebyÊmy
wiedzieli o jego wspania∏ych osiàgni´ciach. Po przeczytaniu
S∏owa Mormona 1:12–18, narysuj lini´ czasu, przedstawiajàcà
wydarzenia z ˝ycia króla Beniamina. Nast´pnie w jednym zdaniu
podsumuj jego ˝ycie.

C

B

S∏owa Mormona 1:5–7 — Jaki by∏ cel do∏àczenia
mniejszych p∏yt Nefiego?
Pan nakaza∏ Nefiemu, by zachowa∏ dwa zestawy zapisów:
zapis historyczny na wi´kszych p∏ytach oraz „w màdrym celu”
zapis religijny na mniejszych p∏ytach (zob. 1 Nefi 9). Chocia˝
Mormon dokona∏ streszczenia wi´kszych p∏yt Nefiego, które
obejmujà ten sam okres od czasu Lehiego do króla Beniamina,
otrzyma∏ natchnienie, by dodaç mniejsze p∏yty Nefiego, które
obejmujà ten sam okres, „w màdrym celu” (S∏owa Mormona
1:7). Doda∏ je, nie dokonujàc w nich ˝adnych zmian. WyjaÊnienie
tego màdrego celu znajduje si´ w podrozdziale „Zrozumienie
pism Êwi´tych” do 1 Nefi 9:3–6 (str. 20).

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania S∏owa Mormona wykonaj dwa z
nast´pujàcych zadaƒ (A– C).

Dopasuj wyra˝enie do definicji

Czasami trudno rozpoznaç, o których p∏ytach mówi Mormon,
kiedy pisze o ró˝nych zapisach, nad którymi pracuje. Napisz
w notatniku poni˝sze wyra˝enia. Nast´pnie, w czasie czytania
S∏owa Mormona 1:1–9, dopasuj jednà z czterech definicji do
ka˝dego wyra˝enia. Mo˝esz zapisaç definicje na marginesie
swoich pism Êwi´tych, obok wyra˝enia.

Wyra˝enie
„To, co zapisuj´” (w. 1)

„Te kroniki” (w. 2)

„[P∏yty] Nefiego” (w. 3)

„Przekazane mi kroniki” (w. 3)

„Znalaz∏em te p∏yty” (w. 3)

„S∏owa zapisane na tych p∏ytach sà mi mi∏e” (w. 4)

„Wybra∏em wi´c te p∏yty” (w. 5)

„Mój zapis” (w. 5)

„P∏yty Nefiego” (w. 5)

„Z p∏yt Nefiego” (w. 6)

„Koƒcz´ przepisywanie wyjàtków” (w. 9)

A
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Kto napisa∏ Ksi´g´ Mosjasza?
Poszczególne ksi´gi z Ksi´gi Mormona, które pochodzà z
mniejszych p∏yt Nefiego (1 Nefi–Omni), nie by∏y streszczane
przez Mormona. UmieÊci∏ on te p∏yty, nie dokonujàc w nich
˝adnych zmian, wraz ze swoim streszczeniem wi´kszych p∏yt.
Poczàwszy od Ksi´gi Mosjasza mamy do czynienia ze stresz-
czeniem wi´kszych p∏yt Nefiego, którego dokona∏ Mormon.

Ksi´ga Mosjasza nosi imi´ króla i proroka Mosjasza, który by∏
synem króla Beniamina i wnukiem króla Mosjasza I, o którym
czyta∏eÊ w Ksi´dze Omniego (zob. Omni 1:12).

Co mo˝esz znaleêç w tej ksi´dze?
W Ksi´dze Mosjasza przeczytasz o wielkich bohaterach, takich
jak: król Beniamin, król Mosjasz II, Abinadi i Alma starszy.
Znajdziesz te˝ opowieÊci o czarnych charakterach, takich jak
król Noe i Amulon. A co najwa˝niejsze, znajdziesz ewangeli´
Jezusa Chrystusa przedstawionà w wielkich kazaniach i zilu-
strowanà fascynujàcymi historiami.

Ksi´ga Mosjasza opisuje wydarzenia, które mia∏y miejsce od
oko∏o 130 r. p.n.e. do oko∏o 91 r. p.n.e. Nie jest to, jednak˝e, jedna,
nieprzerwana historia. W swoim streszczeniu Mormon przeplata∏
opowieÊci o trzech powiàzanych ze sobà grupach Nefitów:

• o Nefitach w Zarahemli (Mosjasz 1–8; 25–29)

• o Nefitach, którzy poszli za Zenifem w drog´ powrotnà do
ziemi Nefi (Mosjasz 9–22)

• o Almie starszym i grupie nawróconych przez niego osób
(Mosjasz 23–24)

Nast´pujàcy wykres przedstawia cz´Êç opowieÊci Ksi´gi
Mormona, którà obejmuje Ksi´ga Mosjasza (wi´cej szczegó∏ów
znajdziesz w rozdziale. „Chronologia Ksi´gi Mormona”,
str. 204).

Czy kiedykolwiek zastanawia∏eÊ si´, jak wyglàda∏oby twoje
˝ycie bez Biblii i Ksi´gi Mormona? Co wiedzia∏byÊ o celu
˝ycia na Ziemi i czego móg∏byÊ oczekiwaç po Êmierci?
Podobnie jak Ksi´ga Mormona jest dla nas pewnym Êwia-
dectwem, potwierdzajàcym to, ˝e Józef Smith by∏ prorokiem
Boga, tak p∏yty Nefiego i mosi´˝ne p∏yty by∏y przeznaczonym
dla Nefitów Êwiadectwem o tym, ˝e Pan naprawd´ wypro-
wadzi∏ ich przodków z Jerozolimy.

Podczas czytania Mosjasz 1–5 pami´taj, ˝e nauki Pana nie
zosta∏y dane po to, by wezwaç niegodziwych ludzi do odpo-
kutowania. Ci Nefici przestrzegali przykazaƒ i byli wierni
zawartym przymierzom i w∏aÊnie dlatego król Beniamin
chcia∏ nadaç im nowe imi´ (zob. Mosjasz 1:11). Poszukaj,
jakie by∏o to nowe imi´ i w jaki sposób mo˝esz otrzymaç
takie samo b∏ogos∏awieƒstwo.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Mosjasz 1

zachowaç (w. 5) — ocaliç dla
szczególnego celu

tajemnice (w. 5) — prawdy
nauczane jedynie poprzez
wiar´ i objawienie

Mosjasz 1
Znaczenie Êwi´tych zapisów
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Zrozumienie pism Êwi´tych
Mosjasz 2

Mosjasz 2:16–17 — Dlaczego Bóg wymaga, abyÊmy
s∏u˝yli sobie nawzajem?
Prezydent Marion G. Romney, który by∏ cz∏onkiem Rady
Prezydenta KoÊcio∏a, naucza∏:

„S∏u˝ba nie jest czymÊ, czego mamy udzielaç na tej Ziemi, by
zapracowaç sobie na ˝ycie w królestwie celestialnym. S∏u˝ba
jest w∏óknem, z którego wykonane jest wyniesione ˝ycie w kró-
lestwie celestialnym. S∏u˝ba jest strukturà, na której opiera si´
królestwo celestialne.

Dlaczego musieliÊmy otrzymaç przykazanie, abyÊmy s∏u˝yli
sobie nawzajem, skoro wiemy, ˝e s∏u˝ba jest tym, co daje spe∏-
nienie naszemu Ojcu w Niebie i wiemy, ˝e chcemy byç tam,
gdzie On jest i byç tym, kim On jest? Och, jest tak z powodu
chwalebnego dnia, kiedy to wszystko stanie si´ naturalne, dzi´ki
czystoÊci naszych serc. W owym dniu nie b´dzie potrzebne
przykazanie, poniewa˝ ju˝ doÊwiadczyliÊmy tego, ˝e jesteÊmy
naprawd´ szcz´Êliwi jedynie wtedy, kiedy anga˝ujemy si´ w
bezinteresownà s∏u˝b´” (w: Conference Report, paêdz. 1982,
135 lub Ensign, list. 1982, 93).

Mosjasz 2:20–24 — Dlaczego król Beniamin
powiedzia∏, ˝e jesteÊmy „s∏ugami nie przynoszàcymi
Mu korzyÊci”?

Król Beniamin poda∏ dwa powody, dla których jesteÊmy s∏ugami
nie przynoszàcymi korzyÊci. Po pierwsze, wszystko co mamy
i kim jesteÊmy, jest mo˝liwe jedynie dzi´ki darowi ˝ycia, jakim
obdarzy∏ Bóg wszystkie Swoje dzieci (zob. Mosjasz 2:23). Mamy
u Niego d∏ug w postaci samego ˝ycia. Po drugie, nawet kiedy
jesteÊmy pos∏uszni, „bezzw∏ocznie [nas] za to b∏ogos∏awi, a
wi´c wynagradza. I nadal [mamy] wobec Niego d∏ug” (w. 24).
A najwa˝niejszym z tych b∏ogos∏awieƒstw jest, oczywiÊcie, dar

pierworodne (w. 3) —
narodzone jako pierwsze

zabawiaç si´ s∏owami (w. 9)
— traktowaç je jako coÊ
nieistotnego

s∏aboÊci (w. 11) — niemoce,
choroby

wyÊwi´cony (w. 11) — prze-
znaczony do Êwi´tych celów

zezwoli∏ (w. 11–13) —
pozwoli∏, zgodzi∏ si´

obcià˝eni (w. 14) — obarczeni
ci´˝arem

nie przynoszàcy korzyÊci
(w. 21) — bezproduktywni,
bezwartoÊciowi

jak dotychczas (w. 31) — jak
do tej pory

sk∏ania si´ (w. 33) — pragnie,
chce

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Mosjasz 1 wykonaj zadania A i B.

Sporzàdê wpis w dzienniku

Wyobraê sobie, ˝e jesteÊ Mosjaszem II, synem króla Beniamina.
Przestudiuj Mosjasz 1:1–8, a nast´pnie w swoim notatniku spo-
rzàdê wpis do dziennika, w którym podsumujesz rady, jakie
ojciec daje ci w tych wersetach. Upewnij si´, ˝e wspomnia∏eÊ
o co najmniej dwóch wa˝nych zasadach, jakich naucza∏ ci´ na
temat pism Êwi´tych.

Przygotuj quiz

Przejrzyj Mosjasz 1:11–18 i zapisz co najmniej trzy pytania
quizowe: jedno z wersetów 11–12, jedno z 13–15, a jedno z
wersetów 16–18. Pami´taj o podaniu odpowiedzi.

Kiedy dni króla Beniamina
dobiega∏y kresu, zapragnà∏
przemówiç do swego ludu
na temat ewangelii i
obwieÊciç, kto b´dzie ich
nowym królem. Mowa
króla Beniamina rozpo-
czyna si´ w Mosjasz 2 i
ciàgnie si´ przez rozdzia∏y
3 i 4. To pe∏ne mocy
kazanie mo˝e pomóc ci w

zrozumieniu ewangelii. Pami´taj, ˝e to kazanie nie zosta∏o
wyg∏oszone do niewiernych cz∏onków, ale do ludzi ˝yjàcych
w pokoju. Lud króla Beniamina to wierni cz∏onkowie, którzy
byli gotowi podjàç nast´pny krok w kierunku ponownego
duchowego narodzenia (zob. Mosjasz 1:11; 5:7). Podczas
studiowania kazania króla Beniamina zwróç uwag´ na podane
przez niego powody, by dà˝yç do tego, aby „[staç] si´ Êwi´tym
poprzez zadoÊçuczynienie Chrystusa” (Mosjasz 3:19).
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Mosjasz 2
S∏u˝ba Bogu

B

A

zmarnieliby (w. 5) —
stopniowo upadaliby

zestarza∏ si´ (w. 9) — posunà∏
si´ w latach

obwieÊci∏ (w. 10) — og∏osi∏,
rozpowszechni∏

wyró˝nieni (w. 11) — uznani,
rozpoznani

wymazane (w. 12) — usuni´te

cudzo∏o˝yç (w. 13) — nie byç
wiernym przymierzom i
obietnicom; byç niemoralnym

Êciàgali (w. 17) — zas∏ugiwali
sobie
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ZadoÊçuczynienia. Cena, jakà Jezus Chrystus zap∏aci∏, by odku-
piç nas z grzechu i Êmierci, jest nieskoƒczona. Jest to cena, której
nigdy nie b´dziemy w stanie sp∏aciç. Jednak˝e nie powinniÊmy
myÊleç, ˝e Bóg porównuje wszystko to, co dla nas zrobi∏, z tym,
co my robimy dla Niego. On nas kocha i cieszy si´ ze wszystkich
naszych staraƒ, jakie podejmujemy, aby s∏u˝yç i byç pos∏uszni.

Mosjasz 2:27–28 — Co to znaczy „oczyÊciç moje szaty
z waszej krwi”?
W staro˝ytnym Izraelu panowa∏ zwyczaj budowania wie˝y, na
której stawiano stra˝nika, by ostrzega∏ lud przed zbli˝ajàcym
si´ niebezpieczeƒstwem. JeÊli stra˝nik nie ostrzeg∏, kiedy zbli˝a∏
si´ wróg, by∏ odpowiedzialny za ˝ycie tych, którzy zgin´li w
wyniku ataku, czyli, mówiàc j´zykiem Starego Testamentu, ich
„krew” by∏a na r´kach i szatach stra˝nika. Król Beniamin rozu-
mia∏, ˝e jego powo∏anie proroka i króla by∏o takie samo jak
zadanie stra˝nika na wie˝y (zob. Ks. Ezechiela 33:1–9). Gdyby
zawiód∏ w wiernym nauczaniu i Êwiadczeniu oraz gdyby nie
nawo∏ywa∏ ludzi do pokuty, ich „krew” (w sensie duchowym)
by∏aby na jego szatach (zob. tak˝e Jakub 1:18–19).

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Mosjasz 2 wykonaj zadania A–C.

Opisz

1. Przejrzyj Mosjasz 2:9–16 i opisz, wykorzystujàc wszystkie
cechy charakteru, które znajdziesz w tym wersetach, jakiego
rodzaju przywódcà by∏ król Beniamin.

2. Dlaczego chcia∏byÊ ˝yç w miejscu, gdzie w∏adz´ sprawuje
taki król?

Fragment z pisma Êwi´tego do
opanowania — Mosjasz 2:17

Król Beniamin wyjaÊni∏, ˝e kiedy s∏u˝ymy innym ludziom,
w rzeczywistoÊci s∏u˝ymy Bogu.

1. Jak sàdzisz, dlaczego Pan wymaga, abyÊmy s∏u˝yli sobie
nawzajem? (aby uzyskaç dodatkowà pomoc zob. „Zrozumienie
pism Êwi´tych” dla Mosjasz 2:16–17).

2. Opisz chwile, kiedy zaofiarowa∏eÊ bezinteresownà s∏u˝b´ i
powiedz, jak si´ z tym czu∏eÊ.

Zastanów si´ nad naukami króla
Beniamina

Kazanie króla Beniamina pe∏ne jest wa˝nych doktryn, którym
trzeba poÊwi´ciç nale˝ytà uwag´. Przestudiuj Mosjasz 2:18–41
i odpowiedz na któreÊ z trzech poni˝szych pytaƒ:

1. Czyje s∏owa przypominajà ci te, które zawarte sà w Mosjasz
2:18 (zob. Ew. ¸ukasza 22:24–26)? Czego to uczy o prawych
przywódcach?

2. Przeczytaj Mosjasz 2:20–24. W jakim sensie jesteÊmy s∏ugami
„nie przynoszàcymi korzyÊci”? Jak sàdzisz, co czuje do nas
Bóg pomimo tego, ˝e „nie [przynosimy] korzyÊci”?

3. Przeczytaj Mosjasz 2:25 i Helaman 12:4–13. W jaki sposób
mo˝emy byç uwa˝ani za coÊ wartego mniej ni˝ proch ziemi?

4. Przejrzyj Mosjasz 2:27–28. Dlaczego król Beniamin chcia∏
przemówiç do swego ludu po raz ostatni? Co musimy zrobiç,

C

B

A

aby mieç pewnoÊç, ˝e nasze szaty nie sà splamione krwià
naszych bliênich? (Aby uzyskaç dodatkowà pomoc, zob.
„Zrozumienie pism Êwi´tych” dla Mosjasz 2:27–28).

5. Co to znaczy powstaç „otwarcie przeciwko Bogu”? (zob. w.
36–37). Opisz co najmniej dwie sytuacje, w których cz∏onek
KoÊcio∏a w twoim wieku mo˝e powstaç „otwarcie przeciwko
Bogu” i byç mo˝e nawet nie zdawaç sobie z tego sprawy.

6. W wersetach 38–41 król Beniamin mówi o „strasznym po∏o-
˝eniu” i „szcz´Êciu”. Co oznacza ka˝de z tych wyra˝eƒ? Kto
doÊwiadczy takiego stanu?

Mosjasz 3 zawiera ciàg dalszy cudownego kazania, jakie
król Beniamin wyg∏osi∏ do swego ludu. Ponad sto lat przed
narodzeniem Chrystusa, królowi Beniaminowi ukaza∏ si´
anio∏ i szczegó∏owo opowiedzia∏ mu o przyjÊciu Zbawiciela.
Poszukaj wyjaÊnienia mówiàcego, w jaki sposób Zbawiciel
mo˝e nam pomóc powróciç do naszego Ojca Niebieskiego.
Po przeczytaniu tego rozdzia∏u b´dziesz lepiej rozumia∏ to,
co Chrystus uczyni∏ dla nas wszystkich.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Mosjasz 3

radoÊç (w. 3) — nowina

Wszechmogàcy (w. 5) —
Wszechpot´˝ny

m´ka (w. 7) — smutek, ˝al,
udr´ka

ubiczujà (w. 9) — zbijà
biczem, na którego koƒcach

przymocowane sà ostre cz´Êci
wykonane z koÊci i kamienia

zadoÊçuczyni, czyni zadoÊç
(w. 11, 16) – zap∏aci

uleg∏y (w. 19) — skory do
pos∏uszeƒstwa
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Mosjasz 3
Proroctwo o Chrystusie
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by uzyskaç zbawienie, które przyjdzie „dzi´ki i poprzez
zadoÊçuczynienie krwià Chrystusa, Pana Wszechmogàcego”
(w. 18)?

Fragment z pisma Êwi´tego do
opanowania — Mosjasz 3:19

Aby zrozumieç wa˝noÊç odsuni´cia naturalnego cz∏owieka i
stania si´ Âwi´tym, podczas studiowania Mosjasz 3:19 odpowiedz
na poni˝sze pytania:

1. Kim jest „naturalny cz∏owiek” i dlaczego jest on wrogiem
Boga? (zob. I List do Koryntian 2:12–14; Alma 41:11; podroz-
dzia∏ „Zrozumienie pism Êwi´tych” dotyczàcy Mosjasz 3:19).

2. W jaki sposób Duch Âwi´ty „wp∏ywa” na nas?

3. W jaki sposób ZadoÊçuczynienie Jezusa Chrystusa pomaga ci
staç si´ Âwi´tym? (zob. Mosjasz 5:2; 27:25–26).

Mosjasz 3:19 zach´ca nas, byÊmy odrzucili „naturalnego
cz∏owieka” i stali si´ Êwi´tymi „poprzez zadoÊçuczynienie
Chrystusa Pana”. W Mosjasz 4 przeczytasz, w jaki sposób
ludowi króla Beniamina uda∏o si´ tego dokonaç. Nast´pnie
król powiedzia∏ im, jak uniknàç utraty tego wspania∏ego b∏o-
gos∏awieƒstwa, jakie otrzymali. Poszukaj, co król Beniamin
powiedzia∏ na temat tego, jak bycie prawdziwie nawróconym
zmienia cz∏owieka.

Mosjasz 4 to koƒcowe s∏owa przemówienia króla Beniamina
skierowanego do jego ludu, które poczàtek ma w Mosjasz 2.
Wiedz, ˝e Mormon zawar∏ niektóre z dalszych nauk króla
Beniamina w Mosjasz 5.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Mosjasz 4

cielesny stan (w. 2) — stan
ziemski czyli upad∏y

odpuszczenie grzechów
(w. 3, 11–12) — wybaczenie
grzechów

pojmuje (w. 9) — rozumie

powstrzymam si´ od udzie-
lania pomocy (w. 17) — nie
pomog´

daç (w. 17, 21, 26) — dzieliç
si´, przekazywaç

pot´picie go (w. 22) — osà-
dzicie go jako osob´ s∏abej
kondycji

chciwi (w. 25) — opanowani
samolubnym pragnieniem

Mosjasz 4
Uzyskanie i zachowywanie

odpuszczenia naszych grzechów

C

Mosjasz 3:15 — „Symbole i zapowiedzi”
Symbole i aluzje to metafory, które uczà i Êwiadczà o wielkich
prawdach. Prawo Moj˝esza zawiera∏o wiele metafor, które uczy∏y
i Êwiadczy∏y o przysz∏ym ˝yciu i s∏u˝bie Zbawiciela. Na przyk∏ad,
pierworodny, nieskalany baranek sk∏adany w ofierze by∏ meta-
forà (symbolem) i zwiastunem (zapowiedzià) przysz∏ej ofiary
ZadoÊçuczynienia Jezusa Chrystusa, który by∏ Barankiem
Bo˝ym (zob. Alma 25:15).

Mosjasz 3:19 — Kim jest „naturalny cz∏owiek”,
którego musimy odsunàç?

Starszy Neal A. Maxwell, cz∏onek
Kworum Dwunastu Aposto∏ów,
wyjaÊni∏:

„Przede wszystkim naturalny cz∏o-
wiek jest ‚wrogiem Boga’ (Mosjasz
3:19). Oznacza to, ˝e takie osoby
b´dà (czy w pe∏ni rozumiejàc
implikacje swego oporu, czy te˝
nie) sprzeciwia∏y si´ ostatecznemu
celowi, jaki Bóg przeznaczy∏ ludz-
koÊci, a który, jak wiemy, polega na
tym, by ‚przynieÊç nieÊmiertelnoÊç

i wieczny ˝ywot cz∏owiekowi’ (Moj˝esz 1:39). Majàc wi´c na
uwadze naszà wiecznà korzyÊç, naturalny cz∏owiek nie jest tak˝e
naszym przyjacielem, nawet jeÊli czasami wydaje si´, ˝e jest nam
z nim dobrze.

Zamiast stawaç si´ Êwi´tym, podobnym dziecku i gotowym do
podporzàdkowania si´ naszemu wiecznemu Ojcu, naturalny
cz∏owiek buntuje si´ i zainteresowany jest jedynie tym, by kro-
czyç w∏asnà Êcie˝kà. Jest on dziecinny, a nie podobny dziecku.

Naturalny cz∏owiek tak˝e szuka uparcie szcz´Êcia w niegodzi-
woÊci — jest to niewiarygodnie naiwne spojrzenie na natur´
szcz´Êcia i wszechÊwiat. [...]

Zatem naturalny cz∏owiek, próbujàcy ˝yç ‚bez Boga w tym Êwie-
cie’ i oddajàcy si´ w niewol´ swym naturalnym instynktom, w
rzeczywistoÊci ˝yje w sposób, który jest ‚przeciwny istocie szcz´-
Êcia’ (Alma 41:11)” (Notwithstanding My Weakness [1981], 71–72).

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Mosjasz 3 wykonaj dwa z poni˝szych
zadaƒ (A–C).

Skorzystaj z przypisów

Anio∏ naucza∏ króla Beniamina o przyjÊciu Jezusa Chrystusa.

1. Podczas czytania Mosjasz 3:1–8 wypisz pi´ç wa˝nych faktów
na temat Chrystusa.

2. Przy ka˝dym wybranym fakcie zajrzyj do przypisów i pisemnie
wyjaÊnij, co ka˝dy z nich o Nim mówi.

Kogo zbawi krew Chrystusa?

Gdyby ZadoÊçuczynienie Jezusa Chrystusa nie sp∏aci∏o naszych
grzechów, nie moglibyÊmy byç zbawieni. W Mosjasz 3:11–18 król
Beniamin wymieni∏ trzy grupy ludzi, za których „zadoÊçuczyni”
krew Chrystusa. Zbadaj wersety i opisz te trzy rodzaje ludzi.
Co powiedzia∏ król Beniamin na temat tego, co musimy zrobiç,

B

A
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Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Mosjasz 4 wykonaj zadania A lub B oraz
C lub D.

Przeanalizuj, co si´ zdarzy∏o

W wyniku zastosowania nauk króla Beniamina lud doÊwiadczy∏
niezwyk∏ej przemiany.

1. Przeczytaj Mosjasz 4:1–3, a nast´pnie odpowiedz na nast´pu-
jàce pytania z diagramu w swoim zeszycie:

2. W jaki sposób to, co sta∏o si´ z tymi ludêmi, stanowi przyk∏ad
zalecenia króla Beniamina z Mosjasz 3:19 na temat tego, co
powinni zrobiç?

3. W czym podobne jest to do wizji Lehiego, którà widzia∏ w
swoim Ênie? (zob. 1 Nefi 8:10–12).

Odnajdê spisy

Król Beniamin chcia∏, by jego lud zrozumia∏, w jaki sposób
mo˝na byç zbawionym w królestwie Boga. Wed∏ug s∏ów zapi-
sanych w Mosjasz 4:1–3, doÊwiadczyli, jak to jest uzyskaç
odpuszczenia grzechów w wyniku swej wiary.

1. W wersetach 4–10 król Beniamin wyjaÊni∏ dalej, co jest
potrzebne do zbawienia. Przestudiuj te wersety i sporzàdê
w notatniku list´ prawd, które, jak powiedzia∏, powinniÊmy
zrozumieç (zob. w. 5–7) oraz drugà list´ zasad, w które, jak
powiedzia∏, najpierw musimy „wierzyç”, a potem zgodnie
z nimi post´powaç, by otrzymaç zbawienie (zob. w. 8–10).

2. Nawet jeÊli uzyskaliÊmy wybaczenie i zostaliÊmy oczyszczeni,
nie zawsze ∏atwo jest zachowaç t´ czystoÊç. Przestudiuj
wersety 11–12 i wypisz, co król Beniamin powiedzia∏ o tym,
co musimy uczyniç, by „[nasze] grzechy [pozosta∏y nam] na
zawsze odpuszczone”.

3. W wersetach 12–16 król Beniamin wymieni∏ b∏ogos∏awieƒstwa,
które stanà si´ naszym udzia∏em, „je˝eli” uczynimy to, o
czym naucza∏ w wersecie 11. Zauwa˝, ˝e odpuszczenie
naszych grzechów „na zawsze”, to tylko jedno z b∏ogos∏a-
wieƒstw pos∏uszeƒstwa. Wypisz b∏ogos∏awieƒstwa, o których
wspomnia∏, a nast´pnie wybierz dwa z nich i wyjaÊnij,
dlaczego sà dla ciebie godne po˝àdania.

Jakie mogà byç ich wymówki?

Za∏àczona ilustracja przedstawia, co król Beniamin myÊla∏ o tych,
którzy odmawiajà pomocy biednym. Przeczytaj Mosjasz 4:17–25
i dokoƒcz w swoim zeszycie zdania, jakie mog∏yby wypowie-
dzieç osoby w ka˝dej z tych sytuacji. Co powiedzia∏ król
Beniamin w kwestii tego, jaka powinna byç ich postawa?

C

B

Jaki by∏ tego
rezultat?

O co popro-
sili?

Z czego zdali
sobie spraw´?

A

Nie dam,
poniewa˝...

Nie mog´ daç,
poniewa˝...

Fragment z pisma Êwi´tego do
opanowania — Mosjasz 4:30

1. W zeszycie zrób szkic lub rysunek przedstawiajàcy has∏o lub
ilustracj´, która wyra˝a ide´, jakiej król Beniamin naucza∏ w
Mosjasz 4:30.

2. WyjaÊnij, dlaczego, twoim zdaniem, wa˝ne jest „pilnowanie”
naszych myÊli, s∏ów i uczynków.

Mosjasz 5 zawiera zapis rady, jakiej udzieli∏ król Beniamin
swojemu ludowi po tym, jak wyg∏osi∏ kazanie znajdujàce si´
w Mosjasz 3–4. Pami´taj, ˝e jego kazanie wyg∏oszone zosta∏o
po to, by natchnàç i zmotywowaç dobrych i pos∏usznych
ludzi, aby weszli na wy˝szy poziom prawoÊci i prawdziwego
nawrócenia (zob. wst´p do Mosjasz 1 w tym przewodniku
do studiowania, str. 73). Poszukaj rady króla Beniamina,
która pomog∏a ludowi w przemianie oraz wi´kszego b∏ogo-
s∏awieƒstwa, jakie otrzymali w jej wyniku.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Mosjasz 5

pragnienie (w. 2) — bardzo
silna ch´ç

wskazane (w. 3) — w∏aÊciwe,
godne po˝àdania

pod Jego przewodnictwem
(w. 8) — w imi´ Chrystusa

Mosjasz 5
Stawanie si´ dzieçmi Chrystusa

D
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„Niektórzy zastanawiajà si´, czy nie za wczeÊnie dostàpili chrztu.
Gdyby tylko teraz mogli byç ochrzczeni i mieç czysty start. Ale
to nie jest konieczne! Dzi´ki obrz´dowi sakramentu odnawiacie
przymierza zawarte podczas chrztu. Kiedy wype∏nicie wszystkie
warunki pokuty, choç jest to trudne, mo˝ecie dostàpiç wybacze-
nia, a wasze grzechy nie b´dà ju˝ was wi´cej trapiç” (w: Confe-
rence Report, kwiec. 1997, 10 lub Ensign, maj 1997, 10).

Zwróç uwag´ na to, w jaki sposób ewangelia ró˝ni si´ od tego,
co mówi Êwiat. Wydaje si´, ˝e wspólnà troskà wielu ludzi jest to,
by dowiedzieç si´ „kim sà”. Król Beniamin podkreÊli∏, ˝e wa˝-
niejszym pytaniem b´dzie: „czyimi sà”. Wziàç na siebie imi´
Chrystusa oznacza przynale˝eç do Niego poprzez przymierze.
Kiedy zakoƒczy si´ nasz czas na Ziemi, albo b´dziemy „[przy-
wo∏ani] na imi´ Chrystusa” (Mosjasz 5:9) i b´dziemy nale˝eç do
Niego (zob. w. 15), albo b´dziemy „[zwani] innym imieniem” i
nie b´dziemy przynale˝eç do Chrystusa, ale do Szatana (w. 10;
zob. Alma 5:38–39).

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Mosjasz 5 wykonaj zadanie A.

WyjaÊnij, co si´ sta∏o

Mosjasz 5 ilustruje niektóre wa˝ne kroki, jakie wszyscy musimy
podjàç, aby przystàpiç do Chrystusa.

1. W swoim zeszycie narysuj diagram taki jak poni˝ej i w
pustych miejscach zapisz odpowiedzi na pytania: (B´dziesz
musia∏ przygotowaç wi´cej miejsca na odpowiedzi).

2. Napisz wspó∏czesny przyk∏ad tego, jak duchowe stanie
si´ synem lub córkà Chrystusa wp∏yn´∏oby na codzienne
dzia∏ania jakiejÊ osoby.

Po spisaniu imion wszystkich tych, którzy zawarli przymierze
z Chrystusem król Beniamin wyznaczy∏ swojego syna,
Mosjasza (Mosjasza II), by rzàdzi∏ królestwem. Jak sàdzisz,
co nowy król zrobi w pierwszej kolejnoÊci? Mo˝esz byç

Mosjasz 6–7
Niewola ludu Limhiego

Co si´ póêniej
sta∏o? (zob.

Mosjasz
5:7–9).

Co ludzie
chcieli zrobiç

w dalszej
kolejnoÊci?

(zob. Mosjasz
5:5–6).

Czym jest
„wielka prze-
miana”, której
doÊwiadczyli
ludzie i dla-
czego mia∏a

ona miejsce?
(zob. Mosjasz

5:1–4).

A

Mosjasz 5:7 — Dlaczego jesteÊmy nazwani dzieçmi
Chrystusa?
Nasz Ojciec Niebieski jest ojcem naszych duchów (zob. List do
Hebrajczyków 12:9). Nasi ziemscy ojcowie sà ojcami naszych
ziemskich, Êmiertelnych cia∏. W swym wielkim kazaniu król
Beniamin wyjaÊni∏, ˝e z powodu Swej zadoÊç czyniàcej ofiary
Jezus Chrystus jest ojcem naszego duchowego odrodzenia (zob.
Mosjasz 3:19; 5:7). „Wielka przemiana”, jaka zasz∏a w sercach
ludu króla Beniamina, jest silnym przyk∏adem „ponownych
narodzin” (zob. Mosjasz 4:2–3; 5:2; 27:24–26; Ew. Jana 3:5).
Prezydent Joseph Fielding Smith naucza∏, ˝e Chrystus „sta∏ si´
naszym ojcem, poniewa˝ da∏ nam nieÊmiertelnoÊç lub ˝ycie
wieczne poprzez Swà Êmierç i ofiar´ na krzy˝u” (Answers to
Gospel Questions, 4:178–179).

Mosjasz 5:8–15 — Co to znaczy „[wziàç] na siebie
imi´ Chrystusa”?
Starszy M. Russell Ballard, cz∏onek Kworum Dwunastu
Aposto∏ów, wyjaÊni∏: „Poprzez chrzest bierzemy na siebie imi´
Chrystusa i obiecujemy czyniç to, co On by czyni∏, ∏àcznie z prze-
strzeganiem przykazaƒ Bo˝ych. W zamian Pan obiecuje zes∏aç
nam Swojego ducha, by nas prowadzi∏, wzmacnia∏ i pociesza∏
[zob. 2 Nefi 31:13; Mosjasz 18:8–10]. I, co byç mo˝e jest najwa˝-
niejsze, obiecuje te˝ wybaczyç nam nasze grzechy, za które
naprawd´ odpokutujemy [zob. 2 Nefi 31:17]. W bardzo dos∏owny
sposób ci, którzy wchodzà w wody chrztu, doÊwiadczajà zmycia
grzechów. Wychodzà z chrzcielnicy wolni od grzechów i czyÊci,
jak w dniu narodzin” (Our Search For Happiness [1993], 90).

Wzi´cie na siebie imienia Chrystusa nie jest jednorazowym
wydarzeniem. Prezydent Boyd K. Packer, pe∏niàcy obowiàzki
Prezydenta Kworum Dwunastu Aposto∏ów, powiedzia∏:
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zaskoczony tym, co uczyni∏ Mosjasz. Mosjasz 7 to zapowiedê
tego, co sta∏o si´ z Nefitami, którzy powrócili do ziemi Nefi, o
których czytaliÊmy w Omni 1:27–30. Przeczytasz t´ histori´
ze szczegó∏ami w Mosjasz 9–22.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Mosjasz 6

Mosjasz 7

Mosjasz 7:1–6 — Jakie by∏o po∏o˝enie ziemi
Zarahemla wzgl´dem ziemi Lehi-Nefi?
JakiÊ czas po tym, jak król Mosjasz I (ojciec króla Beniamina)
przyby∏ do Zarahemli, grupa ludzi chcia∏a wracaç do ziemi Nefi.
Pierwsza grupa, która odesz∏a, ponios∏a pora˝k´ z powodu
panujàcych sporów (zob. Omni 1:27–28). Drugiej grupie, pro-
wadzonej przez Zenifa, uda∏o si´ za∏o˝yç osady na ziemi Lehi-
Nefi (zob. Omni 1:29–30; Mosjasz 7:9, 21). Oko∏o 50 lat póêniej
król Mosjasz II wys∏a∏ grup´ pod przewodnictwem Ammona,
by dowiedzieli si´, co sta∏o si´ z ludem Zenifa (zob. Mosjasz
7:1–6). Wi´cej informacji znajduje si´ w rozdziale „Prawdopo-
dobne miejsca opisane w Ksi´dze Mormona (w odniesieniu do
siebie)” (str. 203).

podlegaç, poddaƒstwo (w.
18, 22) — byç pod kontrolà
innych

zbytnio si´ zapaliwszy (w.
21) — byç zbyt gorliwym

przebieg∏y (w. 21) — dzia∏a-
jàcy w zwodniczy sposób

osacz´ (w. 29) — zablokuj´

stosowne (w. 1) — w∏aÊciwe,
godne po˝àdania

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Mosjasz 6–7 wykonaj zadanie A lub B.

Napisz w∏asny rejestr

Król Beniamin poprosi∏, aby spisaç imiona ludzi, którzy
zawarli przymierze, ˝e b´dà naÊladowaç Jezusa Chrystusa (zob.
Mosjasz 6:1). Dzisiaj w KoÊciele równie˝ prowadzi si´ podobne
rejestry. Ka˝dy cz∏onek KoÊcio∏a posiada rejestr, w którym poka-
zane sà relacje rodzinne i wa˝ne daty. Podobnie jak w przypadku
ludu króla Beniamina zapisano twoje imi´ i nazwisko jako
osoby, która zawar∏a przymierze z Chrystusem. Wypisz kilka
wa˝nych wydarzeƒ, które mia∏y miejsce i które pojawià si´ w
twoim ˝yciu. Przy przesz∏ych wydarzeniach zapisz te˝ daty.

Napisz list

Wyobraê sobie, ˝e ˝yjesz w czasach Limhiego i ˝e w twojej
rodzinie sà cz∏onkowie, którzy sà chorzy i nie mogà wys∏uchaç
przemowy Limhiego do ludu. Przestudiuj Mosjasz 7:17–33, a
nast´pnie napisz list do rodziny, wyszczególniajàc wa˝ne zasady,
jakich naucza∏ Limhi. Nie zapomnij wyjaÊniç nast´pujàcych
kwestii:

1. Dlaczego powinni „[byç] pocieszeni” (w. 18)

2. Dlaczego Lamanici pozwolili ludziom powróciç do ziemi
Lehi-Nefi

3. Prawdziwy powód obecnych k∏opotów

4. Co ludzie muszà zrobiç, by si´ uratowaç.

W Mosjasz 7 król Limhi pokrótce wyjaÊni∏, co przydarzy∏o
si´ jego ludowi od czasu, kiedy jego dziadek, Zenif, popro-
wadzi∏ koloni´ Nefitów z ziemi Zarahemla z powrotem do
ziemi Lehi-Nefi. W Mosjasz 8 Ammon wyjaÊni∏ Limhiemu,
w jaki sposób mo˝na t∏umaczyç staro˝ytne zapisy i jaka jest
ró˝nica pomi´dzy prorokiem a widzàcym. Dlaczego Limhi
potrzebowa∏ tej informacji? W jaki sposób rozdzia∏ ten pomaga
rozwinàç uznanie dla dzisiejszych przywódców KoÊcio∏a?

Zrozumienie pism Êwi´tych
Mosjasz 8

opowiedzia∏, przytoczy∏ (w.
2–3) — powtórzy∏, przekaza∏

prze˝ar∏a (w. 11) — uszko-
dzi∏a, zniszczy∏a

interpretory (w. 13) — Urim i
Tummim

ograniczone (w. 20) — zatwar-
dzia∏e, nie chcàce si´ nauczyç

Mosjasz 8
Kim jest widzàcy?

B

A
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Podczas czytania Mosjasz 9 pami´taj, ˝e jest tam mowa o
dwóch, a czasami trzech odr´bnych grupach Nefitów, które
zamieszkiwa∏y ró˝ne cz´Êci tej ziemi (zob. towarzyszàcà
ilustracj´ oraz rozdzia∏ „Chronologia Ksi´gi Mormona”
na str. 204).

Pami´taj, ˝e Pan ostrzeg∏ Mosjasza I, by zebra∏ prawych,
którzy pójdà za nim i by „ucieka∏ z kraju Nefi” (Omni 1:12).
On i jego lud odkryli innà grup´ ludzi, zamieszkujàcych
ziemi´, którà nazwali Zarahemla. W koƒcu zosta∏ on królem
po∏àczonej grupy Nefitów oraz ludu Zarahemla. Po Mosja-
szu I panowa∏ jego syn, Beniamin, oraz wnuk, Mosjasz II.

JakiÊ czas po tym, jak król Mosjasz I przyby∏ do Zarahemli,
Zenif poprowadzi∏ grup´ Nefitów z powrotem do ziemi Nefi
(zob. Omni 1:27–30; Mosjasz 7:21). Tam za∏o˝y∏ koloni´
poÊród Lamanitów i zosta∏ ich królem. Mosjasz 9–22 pochodzi
z kroniki Zenifa. OpowieÊç obejmuje ponad 50 lat i zawiera
opowieÊci nast´pców Zenifa: jego syna Noego oraz wnuka
Limhiego. Przeczytasz tak˝e o Abinadim i Almie starszym,
dwóch wielkich prorokach, których misje rozpocz´∏y si´ i
zakoƒczy∏y w zupe∏nie inny sposób.

Mosjasz 9–10
Poczàtek zapisu Zenifa

Mosjasz 8:16 — „’Widzàcy’ jest objawicielem i
prorokiem”
Z opisu Ammona, znajdujàcego si´ w Mosjasz 8:13–18, dowia-
dujemy si´, ˝e choç prorok i widzàcy g∏oszà s∏owo Boga, widzàcy
ma mo˝liwoÊç otrzymywania objawienia od Boga, jakie nie sà
dost´pne ka˝demu prorokowi (zob. w. 13). Nie tylko mo˝e
widzieç przysz∏oÊç, ale te˝ z boskà jasnoÊcià widzi przesz∏oÊç i
ukryte rzeczy (zob. w. 17). Widzàcy „widzi” mocà Boga to, czego
nie mogà zobaczyç fizyczne oczy (zob. Moj˝esz 6:35–36). Za
ka˝dym razem, gdy popieramy przywódców KoÊcio∏a na konfe-
rencji generalnej, uznajmy Rad´ Prezydenta KoÊcio∏a i Kworum
Dwunastu Aposto∏ów jako proroków, widzàcych i objawicieli.

Studiowanie pism Êwi´tych
W trakcie studiowania Mosjasz 8 wykonaj dwa z nast´pujàcych
zadaƒ (A–B).

WyÊlij wiadomoÊç i map´

Limhi powiedzia∏ Ammonowi o wyprawie poszukiwawczej,
która zosta∏a wys∏ana na pó∏noc celem znalezienia Zarahemli.
Nie znalaz∏a ona Zarahemli, ale odkryto ziemi´ Jeredów
(zwanà te˝ Krajem na Pó∏nocy lub Pustkowiem).

1. W swoim zeszycie przerysuj map´, która znajduje si´ w pod-
rozdziale „Zrozumienie pism Êwi´tych” przy Mosjasz 7:1–6 i
dodaj lini´ symbolizujàcà drog´, jakà mog∏a podjàç wyprawa
poszukiwawcza (zob. tak˝e map´ na str. 203).

2. Wyobraê sobie, ˝e jesteÊ przywódcà tej grupy. Przestudiuj
Mosjasz 8:7–11 i napisz wiadomoÊç, w której opisujesz to, co
tam odnalaz∏eÊ.

Powiedz, co to znaczy dzisiaj

1. Przestudiuj Mosjasz 8:13–18 i opisz dary, jakie mia∏ król
Mosjasz jako widzàcy, które sprawi∏y, ˝e by∏ kimÊ wi´cej ni˝
prorokiem (zob. podrozdzia∏ „Zrozumienie pism Êwi´tych”
dla Mosjasz 8:16, by uzyskaç dodatkowà pomoc),

2. Przejrzyj niektóre z ostatnich przes∏aƒ, jakie otrzymujemy od
naszych wspó∏czesnych proroków, widzàcych i objawicieli
(z przemówieƒ konferencyjnych, czasopism koÊcielnych oraz
artyku∏ów zamieszczonych w Church News lub z innych êróde∏,
które sà ci dost´pne) i opisz niektóre z prawd i niebezpie-
czeƒstw, jakie „widzà”, a których nie dostrzega wi´kszoÊç
ludzi na Êwiecie.

B

A
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Zrozumienie pism Êwi´tych
Mosjasz 9

Mosjasz 10

Mosjasz 10:11–18 — Niebezpieczeƒstwa fa∏szywych
tradycji
Lamanici nauczali swoje dzieci „odwiecznej nienawiÊci” do
Nefitów z powodu fa∏szywych tradycji, jakie odziedziczyli po
swoich ojcach (zob. Mosjasz 10:13–17). Mosjasz 10:11–18 ilustruje
prawd´ poni˝szego objawienia, jakie otrzyma∏ Prorok Józef
Smith: „A ten niegodziwy przychodzi i zabiera Êwiat∏o i prawd´,
przez niepos∏uszeƒstwo, dzieciom ludzkim i z powodu tradycji
ich ojców” (NiP 93:39).

Starszy Richard G. Scott, cz∏onek Kworum Dwunastu Aposto∏ów,
naucza∏, w jaki sposób mo˝emy uniknàç utraty Êwiat∏a ewangelii
z powodu fa∏szywych tradycji:

„Z uwagà studiujcie pisma Êwi´te i rady proroków, by zrozu-
mieç, w jaki sposób macie ˝yç, aby byç w zgodzie z wolà Pana.
Nast´pnie oceƒcie ka˝dà cz´Êç swego ˝ycia i wprowadêcie
potrzebne zmiany. Szukajcie pomocy u tych, których szanujecie,
którzy potrafià odrzuciç g∏´boko zakorzenione przekonania czy
tradycje, nie b´dàce w harmonii z planem Pana. Kiedy macie
wàtpliwoÊci, zadajcie sobie pytanie: ‚Czy to jest w∏aÊnie to, czego
Zbawiciel chce, abym uczyni∏?’

Âwiadcz´, ˝e usuniecie bariery
stojàce na drodze do szcz´Êcia i
odnajdziecie wi´kszy pokój, kiedy
po raz pierwszy wyka˝ecie si´
lojalnoÊcià wobec cz∏onkostwa w
KoÊciele Jezusa Chrystusa, a Jego
nauki uczynicie podstawà waszego
˝ycia. Tam, gdzie tradycje lub zwy-
czaje rodzinne czy narodowe stojà
w sprzecznoÊci z naukami Boga,
odrzuçcie je. Tam, gdzie tradycje
i zwyczaje sà w harmonii z Jego
naukami, nale˝y je ceniç i zmierzaç do zachowania w∏asnej kul-
tury i dziedzictwa. Jest jedno dziedzictwo, którego nigdy nie
musicie zmieniaç. Jest to dziedzictwo, które wynika z tego, ˝e
jesteÊcie córkami lub synami Ojca w Niebie. Niech to dziedzic-
two sprawuje kontrol´ nad waszym ˝yciem, abyÊcie byli szcz´-
Êliwi” (w: Conference Report, kwiec. 1998, 112, 114 lub Ensign,
maj 1998, 86–87).

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Mosjasz 9–10 wykonaj zadanie A lub B.

skórzana opaska (w. 8) —
szeroki skórzany pas

rozgniewani (w. 14) — êli

zach´ca∏em (w. 19) — pobu-
dza∏em

kraj pierwszego dziedzictwa
(w. 1) — pierwsze miejsce,
gdzie osiedlili si´ po przybyciu
do Ameryk

surowy (w. 2) — srogi,
okrutny

zapaliwszy si´ (w. 3) — byç
zbyt gorliwym

doÊwiadczani (w. 3) —
karani, poddawani cierpieniu

usposobiony (w. 5) —
postawa, pragnienia

objadaç si´ (w. 12) — przeja-
daç si´

lamentowanie (w. 19) —
wielki smutek

Chodê pos∏uchaç g∏osu proroka

Historia zawarta w Mosjasz 9 odpowiada na bardzo aktualne
pytanie: Jakie sà korzyÊci z posiadania ˝yjàcego proroka, skoro
nie s∏uchamy tego, co mówi?

1. Przejrzyj Omni 1:12–13 i wyjaÊnij, kto wyprowadzi∏ Nefitów
z ziemi Nefi do Zarahemli i dlaczego.

2. Przejrzyj Mosjasz 9:1–3 i opisz, kto poprowadzi∏ te grupy
Nefitów z powrotem do ziemi Nefi i dlaczego.

3. Przestudiuj Mosjasz 9:4–19 i podsumuj, co sta∏o si´ z Nefitami,
którzy powrócili do ziemi Nefi.

4. Czego nauczy∏o ci´ ich doÊwiadczenie z Lamanitami na
temat przyczyny, dla której Pan na poczàtku powiedzia∏,
by opuÊcili to miejsce?

5. Opisz przemian´, jaka zasz∏a w tych ludziach od czasów
opisanych w Mosjasz 9:3 do 9:17–19. Opisz te˝, w jaki sposób
przemiana ta ich uratowa∏a.

6. Lud Zenifa wyniós∏ wa˝nà lekcj´, ale mogli uniknàç wojny i
oszcz´dziç wiele istnieƒ ludzkich, gdyby po prostu post´po-
wali wedle s∏ów ich proroka, Mosjasza I, i pozostali na ziemi
Zarahemla. Zastanów si´ nad radà, której ostatnio udzieli∏
KoÊcio∏owi ˝yjàcy prorok. Wypisz trzy zasady, jakich nas
naucza∏ i opisz problemy, których, twoim zdaniem, mo˝esz
uniknàç, jeÊli b´dziesz post´powa∏ wed∏ug jego rady.

Zastosuj rad´ Pana we w∏asnym ˝yciu

Mosjasz 10:11–18 wymienia pewnà liczb´ fa∏szywych tradycji
(wierzeƒ), których Lamanici nauczali swoje dzieci, wywo∏ujàc
w ten sposób ich nienawiÊç w stosunku do Nefitów.

1. Przy ka˝dym z poni˝szych wydarzeƒ opisz fa∏szywe wierzenie
lub interpretacj´ Lamanitów, a nast´pnie wyjaÊnij, co si´
naprawd´ sta∏o:

a. Opuszczenie Jerozolimy

b. Przebycie morza

c. Przybycie do ziemi obiecanej (czyli do ziemi pierwszego
dziedzictwa)

d. Nefi i wszyscy wierni uciekli na pustyni´ przed Lamanem
i Lemuelem.

2. Przejrzyj wypowiedê Starszego Scotta w podrozdziale
„Zrozumienie pism Êwi´tych” do Mosjasz 10:11–18. WyjaÊnij,
dlaczego musisz rozpoznaç te zwyczaje czy tradycje swojej
kultury, czy narodu, które nie sà w harmonii z ewangelià
Jezusa Chrystusa.

Co zmienia fakt, kiedy ludzie majà prawych przywódców?
PomyÊl nad tym, co sta∏o si´ z ludem prawego króla

Mosjasz 11–12
Niegodziwy król Noe 

i prorok Abinadi

B

A
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Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Mosjasz 11–12 wykonaj dwa z poni˝szych
zadaƒ (A–C).

Uzupe∏nij list´

1. Znajdê poni˝sze s∏owa w Mosjasz 11:1–15, a nast´pnie napisz
zdanie do ka˝dego s∏owa, wyjaÊniajàc, jak zmieni∏o si´ króle-
stwo, kiedy w∏adz´ przejà∏ Noe:

2. Wypisz niektóre ró˝nice istniejàce pomi´dzy królem Noem a
królem Beniaminem, o których czyta∏eÊ w Mosjasz 1–2. Którego
z nich wola∏byÊ mieç jako swojego przywódc´? Dlaczego?

Porównaj proroctwa

Pan powo∏a∏ Abinadiego, by ostrzeg∏ króla Noego i jego lud,
aby odpokutowali lub w przeciwnym razie doÊwiadczà kary.

1. Poszukaj w Mosjasz 11:20–25 w dwóch miejscach wyra˝enia
„jeÊli si´ nie nawrócà”. Wymieƒ cztery kary, jakie wed∏ug
Abinadiego mia∏y spaÊç na lud, jeÊli nie odpokutujà.

2. Co zrobi∏ król Noe i jego lud, kiedy us∏yszeli przes∏anie
Abinadiego? (zob. Mosjasz 11:26–29).

3. W Mosjasz 12 czytamy, ˝e po dwóch latach Pan ponownie
wys∏a∏ Abinadiego, by prorokowa∏ temu ludowi. W Mosjasz
12:1–7 poszukaj s∏ów wskazujàcych na czas przysz∏y i wypisz,
co Abinadi powiedzia∏, ˝e stanie si´ tym ludziom.

4. W jaki sposób s∏owa w czasie przysz∏ym sprawiajà, ˝e
drugie proroctwo Abinadiego ró˝ni si´ od jego pierwszego
ostrze˝enia, zawartego w Mosjasz 11:20–25?

5. Przeczytaj Mosjasz 12:8 i wyjaÊnij, co wtedy Pan powiedzia∏
Abinadiemu, ˝e tym razem spotka tych ludzi, „jeÊli si´ nie
nawrócà”.

Znajdê wspó∏czesne zastosowanie

W Mosjasz 12:9–37 czyta∏eÊ o aresztowaniu Abinadiego i
poczàtkach jego procesu przed królem Noem i jego kap∏anami.

1. Przejrzyj wersety 9–16 i wyjaÊnij, jaki, twoim zdaniem, by∏
powód gniewu, jaki ludzie czuli wzgl´dem Abinadiego. W
jaki sposób mo˝e to mieç zastosowanie do naszych czasów,
kiedy niektórzy cz∏onkowie mogà mieç k∏opoty z przyj´ciem
danej przez proroka rady?

2. Jaki powód niezrozumienia pism Êwi´tych przez kap∏anów
poda∏ Abinadi w Mosjasz 12:27? Przeczytaj tak˝e I List do
Koryntian 2:11–14 i wyjaÊnij, czego te dwa fragmenty uczà
na temat maksymalnego wykorzystania studiowania pism
Êwi´tych.

C

B

a. Przykazania

b. ˚ony

c. Grzech

d. Piàta cz´Êç

e. Kap∏ani

f. Ba∏wochwalstwo

g. Budynki

h. Wie˝a

i. Rozpusta

j. Wino

A

Beniamina w Mosjasz 1–5. Jak sàdzisz, co sta∏o si´ z ludem
Zenifa, kiedy panowa∏ nad nim niegodziwy król Noe? Podczas
czytania Mosjasz 11–12 jeszcze raz zwróç uwag´ na to, jak
bardzo na ˝ycie ludzi wp∏ywa postawa i dzia∏ania przywód-
ców. Zaobserwuj te˝ wp∏yw Êmia∏ego Êwiadectwa
Abinadiego na ten lud.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Mosjasz 11

Mosjasz 11:2 — „Wiele ˝on i na∏o˝nic” króla Noego
W owym czasie Pan zakaza∏ praktyki posiadania wi´cej ni˝
jednej ˝ony i brania na∏o˝nic (zob. podrozdzia∏ „Zrozumienie
pism Êwi´tych” dla Jakub 2:23–30, str. 62).

Mosjasz 12

Mosjasz 12:31–32 — „Czy prawo Moj˝esza
sprowadza zbawienie?”
Abinadi zapyta∏ niegodziwych kap∏anów króla Noego, czy
zbawienie mo˝na uzyskaç dzi´ki „prawu Moj˝esza” (Mosjasz
12:31). Odpowiedzieli, ˝e mo˝na byç zbawionym, ˝yjàc zgodnie
z prawem Moj˝esza. Jednak˝e ta odpowiedê by∏a prawdziwa
jedynie cz´Êciowo. Abinadi udzieli∏ pe∏nej odpowiedzi w
Mosjasz 13:27–35.

g∏ód i zaraza (w. 4) — niedo-
statek jedzenia i choroby

niemy (w. 5) — nie mogàcy
mówiç

ukazaç (w. 8) — objawiç,
podaç do wiadomoÊci

zmieszaç (w. 19) — spowodo-
waç, by zaprzecza∏ sam sobie

zbi∏ ich z tropu (w. 19) —
wprawi∏ ich w zak∏opotanie

wykrzywianie, wykrzywili-
Êcie (w. 26) — zmienianie,
uszkadzanie

przekaza∏ (w. 1) — da∏,
udzieli∏

na∏o˝nice (w. 2) — poÊlubione
zgodnie z prawem ˝ony o
ni˝szej pozycji spo∏ecznej i
prawami bardziej ograniczo-
nymi od tych, którymi cieszy∏a
si´ pierwsza ˝ona

rozpusta, nierzàd (w. 2, 6) —
grzechy seksualne

przychówek (w. 3) — m∏ode
zwierz´ta tuczone do uboju

zacz´li ˝yç w ba∏wochwal-
stwie (w. 7) — zacz´li czciç
fa∏szywych bogów

pulpity (w. 11) — podpórki na
wysokoÊci klatki piersiowej

nierzàdnice (w. 14) — niemo-
ralne kobiety

popad∏ w pijaƒstwo (w. 15) —
pi∏ wino w nadmiarze, pijak

rozgniewa∏ si´ (w. 26–27) —
by∏ z∏y
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Kiedy Pan daje nam zadanie, daje te˝ moc do jego ukoƒczenia
(zob. 2 Nefi 3:7). Zadaniem Abinadiego by∏o wezwanie króla
Noego i jego ludu do pokuty. W Mosjasz 13–14 przeczytasz
na temat tego, jak w cudowny sposób Pan pomóg∏ Abinadiemu
wype∏niç to zadanie. Kiedy b´dziesz czytaç odwa˝ne Êwia-
dectwo Abinadiego, wyobraê sobie, jak naucza tego samego
wp∏ywowych wspó∏czesnych polityków. Jak sàdzisz, w jaki
sposób mogliby go potraktowaç?

W Mosjasz 14 czytamy, ˝e Abinadi cytowa∏ Ks. Izajasza 53,
gdzie opisane jest, jakà cen´ zap∏aci Chrystus za nasze grzechy
i jak niewdzi´czni b´dà ludzie za ten dar. Jak sàdzisz, dlaczego
Abinadi wybra∏ ten rozdzia∏, by zacytowaç go niegodziwym
kap∏anom?

Zrozumienie pism Êwi´tych
Mosjasz 13

Mosjasz 13:10 — „Przyk∏ad i zapowiedê tego,
co nastàpi”
Przyk∏ady i aluzje to metafory i przypomnienia, które uczà i
Êwiadczà o wi´kszych prawdach (zob. podrozdzia∏ „Zrozumienie
pism Êwi´tych” do Mosjasz 3:15, str. 75). Abinadi ostrzeg∏ króla
Noego i jego kap∏anów, ˝e cokolwiek z nim uczynià, b´dzie
„przyk∏adem”, czyli symbolem tego, co stanie si´ z nimi i innymi
ludêmi. O wype∏nieniu tego proroctwa przeczytasz póêniej w
Mosjasz 19 i Alma 25.

szalony, szaleniec (w. 1, 4) —
chory umys∏owo

nie Êmieli (w. 5) — nie odwa-
˝yli si´

po˝àda∏ (w. 24) — nadmier-
nie lub samolubnie pragnàç

przepisy ceremonii (w. 30) —
rytua∏y i obrz´dy prawa Moj-
˝esza

Mosjasz 13–14
Abinadi rzuca wyzwanie
niegodziwym kap∏anom

Mosjasz 13:27–28 — „Zbawienie nie jest tylko
wynikiem przestrzegania przepisów tego prawa”
W Mosjasz 13:27–28 Abinadi poprawi∏ fa∏szywy poglàd repre-
zentowany przez kap∏anów króla Noego (zob. Mosjasz 12:31–32).
Naucza∏, ˝e samo pos∏uszeƒstwo prawu Moj˝esza nie mo˝e
przynieÊç zbawienia. Wszyscy potrzebujà ZadoÊçuczynienia
(zap∏aty) Zbawiciela za grzechy lub „[zginà] niechybnie pomimo
przestrzegania przepisów prawa Moj˝esza”.

Starszy Bruce R. McConkie, który by∏ cz∏onkiem Kworum
Dwunastu Aposto∏ów, zastosowa∏ t´ samà lekcj´ do naszych
czasów:

„Teraz prze∏ó˝my to na wspó∏czesny przypadek. PrzypuÊçmy,
˝e mamy pisma Êwi´te, ewangeli´, kap∏aƒstwo, KoÊció∏, obrz´dy,
organizacj´, a nawet klucze królestwa — wszystko, co jest teraz,
ka˝dy znak i ka˝de s∏owo — a nie by∏oby ZadoÊçuczynienia
Chrystusa. Co sta∏oby si´ wówczas? Czy moglibyÊmy byç zba-
wieni? Czy wszystkie nasze dobre uczynki zbawi∏yby nas? Czy
bylibyÊmy wynagrodzeni za ca∏à naszà prawoÊç?

Z ca∏à pewnoÊcià nie. Nie jesteÊmy zbawieni dzi´ki samym
uczynkom, bez wzgl´du na to, jak by∏yby dobre. JesteÊmy zba-
wieni, poniewa˝ Bóg zes∏a∏ Swego Syna, by przela∏ Swà krew
w Getsemane i na Kalwarii, aby wszyscy dzi´ki Niemu mogli
zostaç odkupieni. JesteÊmy zbawieni krwià Chrystusa (Dzieje
Apostolskie 20:28; I List do Koryntian 6:20).

Pozwol´ sobie sparafrazowaç Abinadiego: ‚Zbawienie nie
przychodzi tylko przez KoÊció∏, albowiem jeÊli nie nastàpi∏oby
zadoÊçuczynienie, którego Bóg sam dokona za grzechy i niego-
dziwoÊci swego ludu, zgin´liby oni niechybnie pomimo prze-
strzegania przepisów KoÊcio∏a’” (Doctrines of the Restoration:
Sermons and Writings of Bruce R. McConkie, wyd. Mark L.
McConkie [1989], 76).

Mosjasz 14

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Mosjasz 13–14 wykonaj zadania A i C
oraz zadanie B lub D.

Napisz list

Wyobraê sobie, ˝e jesteÊ s∏ugà na dworze króla Noego i jesteÊ
obecny, kiedy przyprowadzono Abinadiego na sàd. Na podstawie
tego, czego dowiedzia∏eÊ si´ z Mosjasz 12:17–14:12, napisz w
swoim zeszycie list do przyjaciela, w którym opiszesz to, co si´
sta∏o. Nie zapomnij do∏àczyç podsumowania tego, co powiedzia∏
Abinadi oraz jego proroctw. Opisz te˝, w jaki sposób zareagowa∏
król i jego kap∏ani oraz wszystko to, co by∏o niezwyk∏e.
Zakoƒcz opisem wra˝enia, jakie zrobi∏ na tobie prorok Abinadi.
To mo˝e byç szkicem przysz∏ego przemówienia podczas
spotkania sakramentalnego.

A

nie b´dzie w Nim pi´kna ani
blasku (w. 2) — nie b´dzie
pi´kny czy atrakcyjny w jakiÊ
niezwyk∏y sposób

mieç Go za nic (w. 3) — nie
ceniç, nie szanowaç

ch∏osta niosàca nam pokój
(w. 5) — kara, jakà cierpia∏
Chrystus, da∏a nam pokój

rany (w. 5) — obra˝enia spo-
wodowane biciem, smaga-
niem; Jego cierpienie i ból

przed∏u˝y (w. 10) — sprawi,
˝e b´dà d∏u˝sze

udr´ki (w. 11) — cierpienie,
ból

wstawi∏ si´ (w. 12) — broni∏,
prosi∏ w imieniu
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Czy mia∏eÊ sposobnoÊç porozmawiania o tym, jaki jest Bóg,
z kimÊ, kto wyznaje innà religi´ chrzeÊcijaƒskà? Wi´kszoÊç
koÊcio∏ów chrzeÊcijaƒskich naucza doktryny o Trójcy, która
mówi, ˝e Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Duch Âwi´ty sà
trzema ró˝nymi osobami czy przejawami jednego Bytu. Kiedy
Prorok Józef Smith ujrza∏ Ojca i Syna w Âwi´tym Lasku,
dowiedzia∏ si´, ˝e Boska Trójca to trzy odr´bne Istoty (zob.
Józef Smith — Historia 1:15–20; NiP 130:22–23).

W Mosjasz 15 Abinadi naucza∏, ˝e Jezus jest „Ojcem i
Synem” i ˝e „sà oni jednym Bogiem, Wiecznym Ojcem nieba
i ziemi” (w. 2, 4). Z poczàtku mo˝e to byç mylàce, ale kiedy
zrozumiemy to we w∏aÊciwy sposób, objawi si´ nam zasadnicza
prawda o Boskiej Trójcy, szczególnie o Jezusie Chrystusie,
której czasami nie dostrzegamy. Uwa˝aj, ˝eby nie przeoczyç
tej prawdy, kiedy b´dziesz studiowa∏ Êwiadectwo Abinadiego.

Abinadi

Zrozumienie pism Êwi´tych
Mosjasz 15

poddawszy swe cia∏o (w. 2)
— sprawiwszy, by cia∏o
fizyczne by∏o podleg∏e

pocz´ty (w. 3) — stworzony,
dano mu ˝ycie

wyparcie si´ (w. 5) —
odrzucenie

wstawienie si´ (w. 8) — bro-
nienie, proszenie w imieniu

potomstwo (w. 10) — dzieci,
potomkowie (tu u˝yte sym-
bolicznie czyli w sensie
duchowym)

Êwiadomie (w. 26) — celowo,
rozmyÊlnie

W Mosjasz 15–16 znajdujà si´ koƒcowe
nauki Abinadiego przekazywane kró-
lowi Noemu i jego niegodziwym
kap∏anom. Poszukaj wyjaÊnienia
na temat tego, kto zostanie zba-
wiony dzi´ki ZadoÊçuczynieniu
Jezusa Chrystusa, a kto nie
dostàpi odkupienia. Pod koniec
tych rozdzia∏ów b´dziesz
w stanie lepiej wyjaÊniç,
czego mo˝emy
oczekiwaç, kiedy
ca∏a ludzkoÊç
zmartwychwstanie.

Mosjasz 15–16
Abinadi naucza o Jezusie Chrystusie

i wyjaÊnia, kto zostanie zbawiony

Dziesi´cioro Przykazaƒ w dzisiejszych
czasach

Przeanalizuj odpowiedê Abinadiego

Abinadi zapyta∏ niegodziwych kap∏anów, czy mo˝na byç zba-
wionym, ˝yjàc zgodnie z prawem Moj˝eszowym (zob. Mosjasz
12:31–32). Odpowiedzieli, ˝e mo˝na byç zbawionym, ˝yjàc
zgodnie z tym prawem. Wówczas Abinadi wyjaÊni∏, dlaczego
odpowiedê ta nie w pe∏ni jest prawdziwa (zob. Mosjasz
12:33–13:26). Zgodzi∏ si´, ˝e przestrzeganie przykazaƒ Bo˝ych,
∏àcznie z Dziesi´ciorgiem Przykazaƒ, jest konieczne, ale niewy-
starczajàce. Nast´pnie naucza∏ bardzo wa˝nej lekcji. Przestudiuj
Mosjasz 13:27–35 i odpowiedz na poni˝sze pytania:

1. Co powiedzia∏ Abinadi na temat tego, co stanie si´ z prawem
Moj˝esza w przysz∏oÊci?

2. Jaki by∏ cel prawa Moj˝eszowego? (zob. w. 29–30).

3. Czego Pan próbowa∏ ich nauczyç poprzez obrz´dy i ofiary
prawa Moj˝eszowego? (zob. w. 31–35).

4. Dlaczego prawo to samo w sobie nie wystarczy do zbawienia
kogokolwiek? (zob. tak˝e List do Rzymian 3:20, 23; 2 Nefi
2:5–7).

5. W jaki sposób wyjaÊnienia Abinadiego co do miejsca, jakie
zajmowa∏o prawo Moj˝eszowe, odnosi si´ tak˝e do praw i
obrz´dów ewangelii w naszych czasach? (zob. podrozdzia∏
„Zrozumienie pism Êwi´tych”, odnoszàcy si´ do Mosjasz
13:27–28).

Dopasuj wyra˝enie do wersetu

Abinadi zacytowa∏ niektóre z nauki Izajasza o Jezusie Chrystu-
sie, chcàc podeprzeç swe nauki o potrzebie Zbawiciela.

1. Przeczytaj Mosjasz 14, a nast´pnie przepisz poni˝sze zdania
do swojego zeszytu. Po ka˝dym z nich napisz numer wer-
setu, w którym znajduje si´ ta prawda.

a. Zmar∏ z niegodziwymi,
choç nie uczyni∏ niczego
z∏ego.

b. Cierpia∏ za nasze grzechy,
a Jego kara przynios∏a
nam pokój.

c. Wi´kszoÊç ludzi odrzu-
ci∏a Go, co wywo∏a∏o w
Nim ogromny smutek.

d. Nie próbowa∏ broniç si´
ani ratowaç Swego ˝ycia.

e. Jezus Chrystus jest prawym s∏ugà, który dzi´ki Swemu
ZadoÊçuczynieniu zbawi wiele ludzi.

D

C

W Mosjasz 12:34–13:24 Abinadi wymienia królowi Noemu
i jego kap∏anom Dziesi´cioro Przykazaƒ.

1. Znajdê i zaznacz w swoich pismach Êwi´tych ka˝de z
Dziesi´ciorga Przykazaƒ (porównaj II Ks. Moj˝eszowà
20:3–17, by uzyskaç dodatkowà pomoc).

2. Wybierz jakieÊ trzy przykazania i dla ka˝dego napisz notatk´,
sk∏adajàcà si´ z jednego akapitu, opisujàc, jak zmieni∏aby si´
twoja okolica czy spo∏ecznoÊç, gdyby ka˝dy wierzy∏ i ˝y∏
zgodnie z tym przykazaniem.

B
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Mosjasz 15:1–7 — W jaki sposób Chrystus jest
zarówno Ojcem jak i Synem?
W 1916 roku Rada Prezydenta KoÊcio∏a i Kworum Dwunastu
Aposto∏ów wystosowali szczegó∏owe oÊwiadczenie na temat Ojca
i Syna (zob. „The Father and the Son: A Doctrinal Exposition by
the First Presidency and the Twelve”, w: James E. Talmage, The
Articles of Faith, wyd. 12 [1924], str. 466–473). Poni˝ej znajduje
si´ kilka przyk∏adów tego, w jaki sposób nauczali, ˝e Jezus
Chrystus jest uwa˝any za Ojca:

1. Jest On Stworzycielem wszystkich rzeczy, a zatem w wielu
fragmentach pism Êwi´tych mówi si´ o Nim jako o „Wiecznym
[Ojcu] nieba i ziemi” (zob. Mosjasz 15:4; 16:15; Alma 11:38–39;
Eter 4:7).

2. Jest On Ojcem wszystkich, którzy przyjmujà jego zadoÊç czy-
niàcà ofiar´ i zawierajà z Nim przymierze, ˝e b´dà pos∏uszni
jego wiecznej ewangelii (zob. Mosjasz 5:7; 15:10–13; Eter 3:14;
NiP 25:1).

3. Jest On Ojcem dzi´ki „boskiemu nadaniu upowa˝nienia”.
Oznacza to, ˝e Zbawiciel jest w pe∏ni upowa˝niony i
mianowany jako przedstawiciel Swojego Ojca, ˝e cokolwiek
uczyni jako wykonawca woli Ojca, b´dzie mia∏o trwa∏e i
wià˝àce skutki, poniewa˝ jest to dokonane przez wybranego
pos∏aƒca Ojca.

Mosjasz 15:21 — Czym jest pierwsze
zmartwychwstanie?
„Pierwsze zmartwychwstanie”, o jakim mówi∏ Abinadi,
rozpocz´∏o si´ wraz ze Zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa.
W owym czasie zmartwychwsta∏o wielu z tych, którzy zmarli
przed Nim i którzy zas∏u˝yli na chwa∏´ celestialnà. Kiedy
Zbawiciel przyjdzie powtórnie, rozpocznie si´ coÊ, co nazywa
si´ porankiem pierwszego zmartwychwstania, kiedy zmar-
twychwstanà ci, którzy umarli i zas∏ugujà na chwa∏´ celestialnà
(zob. NiP 88:96–98). Pierwsze zmartwychwstanie b´dzie trwa∏o
do czasu zakoƒczenia Milenium. (Zob. McConkie, Mormon
Doctrine, str. 640).

Mosjasz 16

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Mosjasz 15–16 wykonaj dwa zadania
spoÊród A–D i jedno z zadaƒ E–F.

Podsumuj treÊç doktryny

Przestudiuj s∏owa Abinadiego w Mosjasz 15:1–7 i wyjaÊnij,
w jaki sposób Jezus jest jednoczeÊnie „Ojcem i Synem” (zob.
podrozdzia∏ „Zrozumienie pism Êwi´tych” dotyczàcy Mosjasz
15:1–7, by uzyskaç dodatkowà pomoc).

A

zgrzytanie z´bami (w. 2) —
zgrzytaç z´bami ze z∏oÊci
lub bólu

zwiód∏ (w. 3) — oszuka∏,
zwabi∏

przyziemna, zmys∏owa i
podobna diab∏u (w. 3) —

skoncentrowana na fizycznych
przyjemnoÊciach i Êwieckich
pragnieniach

zniszczalne (w. 10) —
Êmiertelne

niezniszczalne (w. 10) —
nieÊmiertelne

Jak brzmi pytanie?

Poni˝sze wyra˝enia pochodzà z Mosjasz 15:8–9. Wersety te
wyjaÊniajà, w jaki sposób Jezus Chrystus uwalnia nas od grze-
chu i Êmierci. Zastanów si´ nad ka˝dym wyra˝eniem i pomyÊl,
na jakie pytania mo˝na odpowiedzieç tymi sformu∏owaniami.

Odnajdê list´

Abinadi poda∏ przyk∏ady tych, dla których Jezus Chrystus jest
Ojcem.

1. Przestudiuj Mosjasz 15:11–13 i wymieƒ dwie grupy ludzi,
które b´d´ nazwane „potomstwem” (tzn. dzieçmi) Jezusa
Chrystusa.

2. Przeczytaj wersety 14–17 i opisz jeszcze jednà grup´ tych,
którzy mogà byç nazwani „potomstwem” Chrystusa, ponie-
wa˝ robià to samo, co ci z drugiej, wymienionej przez ciebie,
grupy.

Kto powstanie w pierwszym
zmartwychwstaniu?

W Mosjasz 15:19–26 Abinadi opisa∏ trzy grupy ludzi, którzy
wyjdà w pierwszym zmartwychwstaniu, by odziedziczyç ˝ycie
wieczne.

1. Przeczytaj te wersety, szukajàc kluczowych s∏ów: uwierzyç,
niewiedza oraz dzieci. Napisz po jednym zdaniu, opisujàc
ka˝dà z tych trzech grup.

2. Jednym z b∏ogos∏awieƒstw posiadania ˝yjàcych proroków jest
to, ˝e mogà wyjaÊniç doktryn´. Mo˝e si´ wydawaç, ˝e Abinadi
wskazuje, i˝ ka˝dy, kto umar∏ nie us∏yszawszy ewangelii,
automatycznie otrzyma ˝ycie wieczne — jednak tak nie jest.
Przeczytaj Nauki i Przymierza 137:7–9 i wyjaÊnij, w jaki

D

C

„Uczyniwszy zadoÊç wyma-
ganiom sprawiedliwoÊci”

„Wziàwszy na siebie ich
niegodziwoÊci”

„B´dàc przepe∏niony
wspó∏czuciem”

„Moc wstawienia si´ za
ludêmi”

„Zrywa wi´zy Êmierci”

Jak brzmi pytanie?Odpowiedê

B

84



Alma

Zrozumienie pism Êwi´tych
Mosjasz 17

Mosjasz 18

Mosjasz 18:13 — W jaki sposób Alma dosta∏
upowa˝nienie do dokonywania chrztu?
Prezydent Joseph Fielding Smith naucza∏: „Mo˝emy dojÊç do
wniosku, ˝e Alma posiada∏ kap∏aƒstwo, jeszcze zanim król Noe

wniebowstàpienie (w. 2) —
pójÊcie do nieba

uda∏ si´ (w. 5) — poszed∏ tam

gàszcz (w. 5) — g´sto rosnàce
roÊliny

spierali si´ (w. 21) — k∏ócili
si´, walczyli

odst´powaç (w. 27) — dawaç,
dzieliç si´

ostrze˝eni (w. 34) —
powiedziano im

mamy przeciwko tobie oskar-
˝enie (w. 7) — oskar˝amy ci´
o pope∏nienie przest´pstwa

z∏orzeczy∏ (w. 12) — zniewa-
˝a∏, obra˝a∏

W Mosjasz 12–16 Abinadi upomina króla Noego i jego 
niegodziwych kap∏anów oraz wzywa ich do pokuty. Jak
zapewne zgadujesz, niegodziwy król odrzuci∏ przes∏anie i
wyda∏ rozkaz zabicia Abinadiego. Jednak˝e jeden z
kap∏anów króla Noego uwierzy∏ w przes∏anie Abi-
nadiego i odpokutowa∏. Próbowa∏ nawet urato-
waç Abinadiego. Cz∏owiek ten odgrywa
wa˝nà rol´ w dalszej cz´Êci Ksi´gi Mosja-
sza. Jak sàdzisz, jakiego rodzaju odwaga
pozwoli∏a mu stawiç czo∏o królowi i
wspó∏kap∏anom i broniç cz∏owieka, na
którego byli êli i którego chcieli zabiç?
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sposób wersety te wyjaÊniajà, którzy ludzi spoÊród tych, którzy
„umarli bez wiedzy tej Ewangelii”, odziedziczà królestwo
celestialne.

3. Przeczytaj Mosjasz 15:26–27 i opisz tych, którzy nie wyjdà w
pierwszym zmartwychwstaniu.

Odpisz na list

Wyobraê sobie, ˝e otrzyma∏eÊ poni˝szy list od przyjaciela, któ-
rego pozna∏eÊ podczas wycieczki ubieg∏ego lata. Wykorzystaj
nauki, jakie poda∏ Abinadi w Mosjasz 16 i napisz w swoim
zeszycie odpowiedê na pytania przyjaciela.

Drogi przyjacielu,
MyÊla∏em nad tym, o czym rozmawialiÊmy ostatniego lata.
Kiedy opowiada∏eÊ o tym, w co wierzysz, czu∏em si´ jakoÊ 
inaczej. Kiedy zastanawia∏em si´ nad tym, co powiedzia∏eÊ
o Jezusie Chrystusie, zmiesza∏a mnie jedna rzecz. 
Powiedzia∏eÊ, ˝e wierzysz, i˝ Jezus jest Twoim Zbawicielem.
Nie rozumiem, dlaczego potrzebujemy byç zbawieni albo 
od czego mamy byç zbawieni. Skoro Bóg nas stworzy∏, 
nie mo˝emy byç tak bardzo êli. By∏em te˝ pod wra˝eniem 
pokoju, jaki zdaje si´ dawaç Ci Twoja wiara. Wydajesz si´ 
byç szcz´Êliwszy, ni˝ ja. Dlaczego tak jest? Co si´ stanie, 
jeÊli nie wierz´ tak jak Ty i nie robi´ tego, czego naucza Twój
KoÊció∏? Mam nadziej´, ˝e b´dziesz mia∏ czas, by mi 
odpisaç, poniewa˝ naprawd´ chcia∏bym wiedzieç, co o tym 
sàdzisz.

Twój przyjaciel.

Dokoƒcz zdanie

W Mosjasz 16:6–9 Abinadi Êwiadczy, w jaki sposób zostanie
przezwyci´˝ona Êmierç dla korzyÊci ca∏ej ludzkoÊci, dzi´ki mocy
Jezusa Chrystusa. Dokoƒcz poni˝sze zdania, wykorzystujàc to,
czego si´ nauczy∏eÊ z tych wersetów:

1. JeÊli Chrystus nie przyszed∏by, wówczas...

2. JeÊli Chrystus nie przezwyci´˝y∏by Êmierci, wówczas...

3. Dzi´ki Jego zmartwychwstaniu...

4. Poniewa˝ Chrystus jest ˝yciem i Êwiat∏em tego Êwiata...

5. Prawdy nauczane przez Abinadiego zmieni∏y moje ˝ycie,
poniewa˝...

Mosjasz 17–18
Alma wierzy Abinadiemu

F

E
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przeciàgnà∏ na swojà stron´ jego i innych kap∏anów. Bez wzgl´du
na to, czy by∏o tak, czy te˝ inaczej, nie robi to ˝adnej ró˝nicy,
poniewa˝ w Ksi´dze Mosjasza wyraênie jest mowa, i˝ mia∏
upowa˝nienie [zob. Mosjasz 18:13, 18]” (Answers to Gospel
Questions, 3:203).

Mosjasz 18:14–15 — Czy ktoÊ mo˝e ochrzciç samego
siebie?
Kiedy Alma chrzci∏ Helama w wodach Mormon, zanurzy∏
Helama i sam zanurzy∏ si´ razem z nim. Podczas nast´pnego
chrztu Alma zanurzy∏ tylko t´ osob´ i sam si´ nie zanurza∏.
Prezydent Joseph Fielding Smith wyjaÊni∏: „Kiedy Alma ochrzci∏
si´ z Helamem, nie chodzi∏o o to, ˝e Alma dokona∏ w∏asnego
chrztu. By∏ to jedynie symbol [znak] jego pokory i pe∏nej pokuty,
dany Panu” (Answers to Gospel Questions, 3:203).

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Mosjasz 17–18 wykonaj zadanie A lub B
oraz jedno z pozosta∏ych zadaƒ.

Co uczyni∏ Abinadi, ˝e „[zas∏ugiwa∏]
na Êmierç”?

Po wys∏uchaniu Abinadiego Noe i jego kap∏ani potrzebowali
trzech dni na postawienie zrzutów wobec Abinadiego i oÊwiad-
czenie, ˝e „[zas∏uguje] na Êmierç” (zob. Mosjasz 17:6–8).

1. Przeczytaj Mosjasz 17:6–8 i wczeÊniejsze wyjaÊnienie Limhiego
w Mosjasz 7:26–28. Jaki by∏ ich zarzut wobec Abinadiego?

2. Jak sàdzisz, dlaczego Noe i jego kap∏ani byli tak bardzo
rozgniewani jego „przest´pstwem”?

Zapisz opowieÊç naocznego Êwiadka

Mosjasz 17:9–20 odnotowuje ostatnie Êwiadectwo i proroctwo
Abinadiego. Przestudiuj te wersety, a nast´pnie opisz to wyda-
rzenie tak, jakbyÊ by∏ tam jako reporter gazety. Nie zapomnij
wyjaÊniç, co Abinadi doda∏ w tym proroctwie do tego, o czym
ju˝ prorokowa∏ na temat króla Noego w Mosjasz 12:3.

Podaj wspó∏czesny przyk∏ad

Zanim Alma poprosi∏ ludzi, aby przyj´li chrzest, wyjaÊni∏ im
niektóre z obietnic, jakie sk∏adajà wraz z tym przymierzem.

C

B

A

1. Narysuj w zeszycie tabelk´ takà jak ta poni˝ej. Podczas
studiowania Mosjasz 18:8–10 wykorzystaj s∏owa podane w
nawiasach, które pomogà ci znaleêç wymagania, o jakich
wspomnia∏ Alma, obietnice, jakie sk∏adamy oraz obietnice
sk∏adane przez Pana. Wype∏nij diagram informacjami, jakie
odnajdziesz. Mo˝esz zaznaczyç i ponumerowaç te obietnice
w swoich pismach Êwi´tych.

2. Wybierz trzy z obietnic,
jakie sk∏adamy podczas chrztu
i podaj wspó∏czesny przyk∏ad
tego, co one oznaczajà w
dzisiejszym KoÊciele.

Porównaj swoje uczucia

Mosjasz 18:11–16 opisuje, co sta∏o si´ i jak czuli si´ ludzie, kiedy
Alma chrzci∏ w wodach Mormon. Sporzàdê w swoim zeszycie
notatk´, sk∏adajàcà si´ z jednego akapitu i opisz, jak si´ czu∏eÊ
podczas swego chrztu. W jaki sposób wype∏ni∏y si´ obietnice,
jakie z∏o˝y∏ Pan? Co bardziej cenisz w swoim chrzcie dzisiaj,
ni˝ ceni∏eÊ w samej chwili chrztu?

D

6. (przestrzegaç)

5. (s∏u˝yç)

4. (Ducha)4. (dawaç)

3. (wieczne)3. (pocieszaç)

2. (pierwszym)2. (p∏akaç)

1. (odkupieni)1. (brzemiona)1. (pragniecie)

Co Pan obiecujeCo ja obiecuj´
Poczàtkowe
wymaganie
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Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Mosjasz 19 wykonaj jedno z nast´pujàcych
zadaƒ (A–C).

Narysuj scenk´ z tej historii

Po przeczytaniu Mosjasz 19 wybierz jednà scenk´ z tej historii
i naszkicuj w swoim zeszycie prosty rysunek. Uwzgl´dnij
wszystkie detale wa˝ne dla wybranej przez ciebie historii.
Obok rysunku wyjaÊnij, co narysowa∏eÊ i wypisz wersety, które
przedstawi∏eÊ.

Dopasuj proroctwo do jego wype∏nienia

1. Przejrzyj proroctwa Abinadiego o królu Noem i jego ludzie,
znajdujàce si´ w Mosjasz 12:2–3. Nast´pnie przestudiuj
Mosjasz 19, znajdê i wypisz wersety, które pokazujà, w jaki
sposób wype∏ni∏y si´ te dwa proroctwa. Mo˝esz napisaç
odsy∏acz do proroctwa na marginesie swoich pism Êwi´tych
obok wersetu, który pokazuje, jak si´ ono wype∏ni∏o.

2. WyjaÊnij w swoim zeszycie, w jaki sposób wype∏ni∏o si´
ka˝de proroctwo.

Przeprowadê wywiad

Los króla Noego opisany jest w Mosjasz 19:18–24. Wyobraê
sobie, ˝e jesteÊ reporterem podró˝ujàcym z ludêmi Gideona i
przeprowadê wywiad z jednà z osób, które posz∏y z królem
Noem. Zapisz, jak, twoim zdaniem, osoba ta odpowiedzia∏aby
na poni˝sze pytania:

• Dlaczego poszed∏eÊ z królem, zamiast pozostaç ze swojà
rodzinà?

• Dlaczego nie ma tu teraz z tobà króla?

• Co si´ z nim sta∏o?

• Co sta∏o si´ z kap∏anami?

• Dlaczego wracasz?

• Jak byÊ postàpi∏, gdybyÊ mia∏ to zrobiç jeszcze raz?

Wi´kszoÊç z kap∏anów króla Noego to niegodziwi ludzie.
W Mosjasz 20 przeczytasz, jak trwali w swej niegodziwoÊci
nawet po tym, jak król Noe zosta∏ zabity, a oni dla ocalenia
swego ˝ycia uciekli na pustkowie. Podczas czytania tego
rozdzia∏u zwróç uwag´ na moc, jakà mia∏ lud Limhiego,
kiedy walczy∏ w dobrej sprawie.

Mosjasz 20
Lud Limhiego walczy w

obronie swych rodzin

C

B

A

Opisz przywódc´ koÊcielnego

Po tym, jak Alma ochrzci∏ ludzi, musia∏ zorganizowaç KoÊció∏ na
pustkowiu, aby troszczy∏ si´ o nich. Mosjasz 18:18–26 opowiada
o kap∏anach czyli przywódcach koÊcielnych, jakich powo∏a∏.

1. Przestudiuj te wersety, a nast´pnie opisz wymagania stawiane
tym przywódcom KoÊcio∏a. (Na przyk∏ad: „Przywódca
KoÊcio∏a jest... i jest gotów...”). W czym podobne sà te wyma-
gania do tych, które zwiàzane sà z powo∏aniem biskupa czy
prezydenta gminy w dzisiejszych czasach?

2. Przeczytaj Mosjasz 18:21–30 i opisz, czego oczekiwano od
nowych cz∏onków.

3. Jak sàdzisz, dlaczego ci ludzie byli tacy szcz´Êliwi?

Czy kiedykolwiek widzia∏eÊ kogoÊ, kto poddawany m´czarniom
przeciwstawi∏ si´ swemu oprawcy? W Mosjasz 19 przeczy-
tasz o tym, jak Gideon stawi∏ czo∏o niegodziwemu królowi
Noemu. Przeczytasz te˝, jak król Noe zosta∏ wyratowany z
ràk Gideona, ale nie od proroctwa Abinadiego. Podczas czy-
tania tego rozdzia∏u zauwa˝ te˝, w jaki sposób wype∏ni∏o si´
proroctwo Abinadiego dotyczàce ludu.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Mosjasz 19

Król Noe Król Limhi

boleÊç (w. 7) — rozpacz,
strach

danina (w. 15, 26) — podatki,
przymusowa zap∏ata majàca
na celu zachowanie pokoju

napadaç (w. 29) — wywo∏y-
waç zamieszki, szkodziç

Mosjasz 19
Âmierç niegodziwego króla Noego
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Zrozumienie pism Êwi´tych
Mosjasz 20

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Mosjasz 20 wykonaj zadanie A lub B.

Czego dowiedzia∏eÊ si´ o Gideonie?

Ju˝ zdà˝y∏eÊ przeczytaç
o kilku wydarzeniach z
udzia∏em Gideona. Na
przyk∏ad, stawi∏ on czo∏o
królowi Noemu i wys∏a∏
ludzi, by dowiedzieli si´,
co sta∏o si´ z królem i
tymi, którzy pozostawili
swoje rodziny i uciekli
wraz z nim (zob.
Mosjasz 19). Przestudiuj
Mosjasz 20 i odpowiedz
na poni˝sze pytania:

1. Jakà pozycj´ zajmowa∏ Gideon na dworze króla Limhiego?

2. Co uczyni∏ Gideon, by powstrzymaç Lamanitów przed
ponownym atakiem? (zob. Mosjasz 20:14–24).

3. Jaki, wed∏ug Gideona, by∏ powód nieszcz´Êç, jakie spotka∏y
lud Limhiego?

4. Co to mówi na temat tego, jakim cz∏owiekiem by∏ Gideon?

Napisz test

Na podstawie tekstu zapisanego w Mosjasz 20 napisz pi´ç pytaƒ
na temat wa˝nych wydarzeƒ lub zasad z tego rozdzia∏u. Nie
zapomnij o podaniu po ka˝dym pytaniu odpowiedzi i wersetów,
w których mo˝na je znaleêç.

Mosjasz 21–22
Niewola i wyzwolenie

B

A

nie odwa˝yli si´ (w. 3) — nie
Êmieli

ci´˝ka (w. 10) — gwa∏towna,
zaciek∏a

wyt´˝ali wszystkie si∏y (w.
11) — wk∏adali wielki wysi∏ek

opatrzyli (w. 13) —
zabanda˝owali

zaniecha∏ (w. 17) — przesta∏,
zostawi∏

nie oskar˝a∏ ich (w. 17) —
nie wini∏ ich

uÊmierzyç ich gniew,
uspokoiç (w. 19–20, 22, 24) —
uciszyç, ukoiç

przypisa∏ im (w. 23) —
obwini∏ ich

Co byÊ uczyni∏ dla odzyskania swej wolnoÊci, gdybyÊ by∏ w
niewoli, w której wróg wykorzystuje ci´ jako zwierz´ pocià-
gowe i zmusza do noszenia ci´˝arów? Gdzie byÊ zwróci∏ si´
po pomoc? Podczas czytania Mosjasz 21–22 dowiedz si´, co
w tej sytuacji uczyni∏ lud Limhiego. Zwróç uwag´ na to, w
jaki sposób wcià˝ wype∏nia∏y si´ proroctwa Abinadiego.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Mosjasz 21

Mosjasz 21:22–24 — Dwie historie znów si´ splatajà
Warto pami´taç, ˝e Mosjasz 1–8 to streszczenie p∏yt Mosjasza,
dokonane przez Mormona i zawiera histori´ Nefitów w
Zarahemli do czasu rzàdów Mosjasza II (zob. „Chronologia
Ksi´gi Mormona”, str. 204). Mosjasz 9–22 pochodzi z zapisów
Zenifa i opowiada histori´ Nefitów, którzy opuÊcili Zaraheml´
w czasach Mosjasza I i podà˝yli za Zenifem do ziemi Lehi-Nefi.

W Mosjasz 7–9 czytamy, ˝e Mosjasz II wys∏a∏ ekspedycj´ pod
wodzà Ammona, która mia∏a dowiedzieç si´, co si´ sta∏o z
kolonià Zenifa, która opuÊci∏a Zaraheml´ ponad pi´çdziesiàt lat
wczeÊniej. Ammon odnalaz∏ wnuka Zenifa, króla Limhiego i jego
lud, b´dàcych w niewoli u Lamanitów. W Mosjasz 21 czytamy
o przybyciu Ammona i jego ludzi z punktu widzenia Limhiego.

lamentowanie (w. 9) —
wyraz smutku, ˝alu

znoszàc (w. 13) —
poddajàc si´

zacz´∏o im si´ stopniowo
lepiej powodziç (w. 16) —
krok po kroku byli b∏ogos∏a-
wieni
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Narysuj map´

Przestudiuj Mosjasz 21:23–27 i Mosjasz 8:7–9 i narysuj map´,
pokazujàcà prawdopodobny szlak ekspedycji czterdziestu
trzech ludzi Limhiego. Poka˝ ziemi´, jakiej szukali i ziemi´,
którà znaleêli. Do pomocy wykorzystaj ilustracj´ z tego pod-
r´cznika, przedstawiajàcà ziemie Ksi´gi Mormona (str. 203).

Kiedy lud Limhiego powróci∏ bezpiecznie do Zarahemli,
Mosjasz 23–24 odk∏ada opowieÊç o ludzie Limhiego i powraca
do tego, co przydarzy∏o si´ Almie i wierzàcym, którzy za
nim podà˝yli. W Mosjasz 18 czytamy o ich ucieczce przed
armiami króla Noego. W czasie czytania tych rozdzia∏ów
dowiesz si´, co przydarzy∏o si´ wczeÊniejszym kompanom
Almy — niegodziwym kap∏anom króla Noego. Nadal post´-
powali oni w niegodziwy sposób. Podczas czytania zwróç
uwag´ na to, w jaki sposób nadal wype∏nia∏y si´ proroctwa
Abinadiego.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Mosjasz 23

Mosjasz 23:21–24 — Niewola ludu Almy
Proroctwo Abinadiego przeciwko królowi Noemu i jego ludowi
sk∏ada∏o si´ z dwóch cz´Êci. Kiedy Abinadi ostrzega∏ ich po raz

wskazane (w. 7) — w∏aÊciwe,
celowe

uwa˝aç (w. 7) — ceniç,
szanowaç

pu∏apka (w. 9) — zasadzka

cierpienie (w. 9) — przygn´-
bienie, ból

wi´zy (w. 13) — niewola

Mosjasz 23–24
Niewola i wyzwolenie ludu Almy

C

Mosjasz 22

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Mosjasz 21–22 wykonaj dwa z poni˝szych
zadaƒ (A–C).

W jaki sposób wype∏ni∏o si´ to
proroctwo?

Chocia˝ Abinadi zosta∏ zabity du˝o wczeÊniej, jego proroctwa
nadal si´ wype∏nia∏y.

1. Porównaj Mosjasz 12:1–8 do 21:1–3. Opisz, co si´ sta∏o z ludem
Limhiego, o czym prorokowa∏ Abinadi.

2. Porównaj Mosjasz 11:23–25 do 21:13–15. Opisz, co jeszcze
sta∏o si´ z ludem Limhiego, o czym prorokowa∏ Abinadi.

Poznaj prawdziwy powód

Tak jak przepowiedzia∏ prorok Abinadi, lud Limhiego dosta∏ si´
w niewol´ Lamanitów. Narysuj w zeszycie tabelk´ takà jak
zamieszczona poni˝ej:

1. Przestudiuj wersety wymienione w pierwszej kolumnie i w tej
samej kolumnie krótko opisz ka˝dà prób´ ucieczki z lamanic-
kiej niewoli, podj´tà przez lud Limhiego. Nast´pnie w dru-
giej kolumnie opisz wynik ka˝dej z tych prób.

2. Przejrzyj, o czym Abinadi prorokowa∏ w Mosjasz 11:23 i
wykorzystaj ten werset, by wyjaÊniç prawdziwy powód
niepowodzenia pierwszych czterech prób ucieczki.

3. Jak sàdzisz, dlaczego Ammon i jego ludzie z Zarahemli przy-
byli, jak tylko lud Limhiego „[ukorzy∏] si´” i „[wo∏a∏] usilnie
do Boga” (Mosjasz 21:14)?

4. Jak sàdzisz, kto zainspirowa∏ Gideona do wymyÊlenia planu
ucieczki, który mia∏ si´ powieÊç?

5. Zastanów si´ nad „niewolà”, w którà wpada cz∏owiek, kiedy
ulega pokusom Szatana. Co dostrzegasz w doÊwiadczeniach
ludu Limhiego, co mo˝na zastosowaç do naszych wysi∏ków
wyzwolenia si´ z niewoli grzechu?

Mosjasz 21:13–15; 22:1–16

Mosjasz 21:25–26
(Mosjasz 8:7–8)

Mosjasz 21:12

Mosjasz 21:10–11

Mosjasz 21:6–9

WynikiPróby ucieczki

B

A

dotychczas, dotàd (w. 3–4) —
wczeÊniej, do tej pory

obwieÊciç (w. 6) — og∏osiç,
rozpowszechniç

danina (w. 7) — podatki,
przymusowa zap∏ata majàca
na celu zachowanie pokoju

zapasy (w. 12) — jedzenie i
inne rzeczy
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pierwszy, powiedzia∏ im, ˝e spotka ich nieszcz´Êcie i niewola,
jeÊli nie odpokutujà (zob. Mosjasz 11). Kiedy, dwa lata póêniej,
ostrzega∏ ich po raz drugi, oni nadal nie odpokutowali. W swoim
drugim ostrze˝eniu powiedzia∏ im, ˝e z pewnoÊcià spadnà na
nich nieszcz´Êcia i jeÊli nie odpokutujà, zostanà zniszczeni (zob.
Mosjasz 12). Pomimo tego, ˝e Alma i jego lud odpokutowali po
drugim ostrze˝eniu Abinadiego, nie zrobili tego wystarczajàco
szybko, by uniknàç prorokowanej niewoli i nieszcz´Êcia.

Mosjasz 24

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Mosjasz 23–24 wykonaj dwa z poni˝szych
zadaƒ (A–D).

Uporzàdkuj imiona i miejsca

Towarzyszàcy diagram pochodzi z rozdzia∏u „Chronologia
Ksi´gi Mormona” (zob. str. 204). Narysuj lub skopiuj go do
zeszytu i dzi´ki wiedzy zdobytej z Mosjasz 1–24 wpisz poni˝sze
imiona i miejsca we w∏aÊciwym miejscu diagramu: Zenif,
Mosjasz I, król Noe, Abinadi, król Beniamin, król Mosjasz II, król
Limhi, Alma starszy, ziemia Zarahemla, ziemia Lehi-Nephi.

WyjaÊnij to, co nieoczekiwane

W Mosjasz 23:16–24:4 mia∏o miejsce kilka wydarzeƒ, które mogà
wydawaç si´ niezwyk∏e. Przestudiuj ka˝de z poni˝szych pytaƒ
i wyjaÊnij, dlaczego, twoim zdaniem, ka˝de z tych wydarzeƒ
mia∏o taki a nie inny przebieg:

1. Jak sàdzisz, dlaczego Pan pozwoli∏, by Alma i jego lud zostali
wzi´ci do niewoli przez Lamanitów, pomimo tego, ˝e odpo-
kutowali i byli prawi? (Nie zapomnij w swojej odpowiedzi
wspomnieç o tym, czego dowiedzia∏eÊ si´ z Mosjasz 11:23;
12:1–2; zob. podrozdzia∏ „Zrozumienie pism Êwi´tych” doty-
czàcy Mosjasz 23:21–24, by uzyskaç dodatkowà pomoc).

B

A

sprytny (w. 7) — bystry,
oszukaƒczy

obrabowanie (w. 7) —
kradzie˝

g∏´boki (w. 19) — mocny

2. Jak sàdzisz, dlaczego armia Lamanitów (która Êciga∏a lud
Limhiego) okaza∏a mi∏osierdzie Almie i jego ludowi?

3. Jak sàdzisz, dlaczego córki Lamanitów prosi∏y Lamanitów, by
okazali mi∏osierdzie niegodziwym kap∏anom, którzy je upro-
wadzili?

4. Jak sàdzisz, dlaczego Amulon i inni niegodziwi kap∏ani mieli
takà pozycj´ poÊród Lamanitów?

Porównaj charaktery

Zarówno Amulon jak i Alma byli kap∏anami na dworze króla
Noego, ale podà˝ali zupe∏nie innymi Êcie˝kami.

1. Zbadaj Mosjasz 23:6–20 i 24:8–12 i napisz notatk´, sk∏adajàcà
si´ z jednego akapitu, porównujàc osob´, którà sta∏ si´ Alma,
z osobà, jakà by∏ Amulon.

2. Czego te ró˝nice uczà ci´ o wp∏ywie, jaki wywiera na ludzi
Êwiadectwo o ewangelii? Jak sàdzisz, dlaczego osoby niego-
dziwe sà tak rozgniewane na tych, którzy starajà si´ byç
dobrzy?

Porównaj ucieczki

Istnieje kilka interesujàcych ró˝nic pomi´dzy tym, jak Alma i
jego lud zostali wybawieni z ràk Lamanitów, a tym, jak zosta∏
wybawiony Limhi wraz ze swoimi ludêmi. Na podstawie
Mosjasz 21–24 odpowiedz na poni˝sze pytania:

1. Jakie ró˝nice dostrzegasz w tym, kiedy ka˝da z grup zdecy-
dowa∏a zwróciç si´ w modlitwie do Pana, proszàc o wyzwo-
lenie? (porównaj Mosjasz 21:11–15 i 23:25–29; 24:9–12).

2. Jakie ró˝nice dostrzegasz w tym, w jaki sposób Pan pomóg∏
ka˝dej z grup poradziç sobie z ich ci´˝arem? (porównaj
Mosjasz 21:15–17 i 24:13–15).

3. Jakie ró˝nice dostrzegasz w zaanga˝owaniu Pana w to, co
sta∏o si´ ze stojàcymi na stra˝y Lamanitami, co pozwoli∏o uciec
ka˝dej z tych grup? (porównaj Mosjasz 22:3–11 i 24:16–19).

4. Jakie ró˝nice dostrzegasz w zaanga˝owaniu Pana w to, co
sta∏o si´ armiami, które wys∏ano po to, by odbiç ka˝dà z tych
grup? (porównaj Mosjasz 22:13–16 i 24:20–25).

5. W jaki sposób dzisiejsze próby i wyzwania podobne sà do
tych, z jakimi boryka∏ si´ lud Almy?

6. Jakie sà przyk∏ady na zatwardzia∏oÊç serc w dzisiejszych
czasach?

D

C
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Jakie by∏y ich uczucia?

Kiedy ludzie wys∏uchali opowieÊci o tym, co sta∏o si´ podczas
rzàdów króla Noego i bezpoÊrednio po nich, „byli zdumieni i
zadziwieni” (Mosjasz 25:7). Przeczytaj poni˝sze wersety i opisz,
co us∏yszeli i co czuli. Numer 1 podany jest jako przyk∏ad.

1. Mosjasz 25:8 — Us∏yszeli, jak lud Limhiego zosta∏ wyratowany
z niewoli u Lamanitów. Nape∏ni∏o ich to wielkà radoÊcià.

2. Mosjasz 25:9

3. Mosjasz 25:10

4. Mosjasz 25:11

5. Mosjasz 25:12

Spotkanie w Zarahemli

1. W Mosjasz 25:1 czytamy, ˝e Mosjasz wezwa∏ wszystkich ludzi.
Zgromadzenie to mo˝na porównaç do konferencji generalnej,
jaka odbywa si´ regularnie w dzisiejszym KoÊciele. W swoim
zeszycie sporzàdê plan spotkania lub sprawozdanie podobne
do poni˝szego i uzupe∏nij je w czasie studiowania wymienio-
nych wersetów.

Porzàdek spotkania w Zarahemli

Data: (zob. sugerowane daty dla Mosjasz 24:25)

Przewodniczy: (zob. Mosjasz 25:1)

Mówca #1: (zob. Mosjasz 25:5)
Temat: (zob. Mosjasz 25:5–6)
Reakcja ludzi: (zob. Mosjasz 25:7–13)

Mówca #2: (zob. Mosjasz 25:14)
Temat: (zob. Mosjasz 25:15–16)
Reakcja ludzi: (zob. Mosjasz 25:17)

Po konferencji:
(Przeczytaj Mosjasz 25:18–23 i opisz, co mia∏o miejsce w
Zarahemli po tej wa˝nej konferencji).

2. W jaki sposób ich doÊwiadczenie mo˝e mieç zastosowanie
w dzisiejszych czasach?

3. Co Pan uczyni∏ dla tych ludzi, zgodnie ze s∏owami zapisanymi
w Mosjasz 25:24?

4. Jak sàdzisz, dlaczego wa˝ne jest, by wiedzieç, co Pan dla nich
uczyni∏?

Mosjasz 26
Odst´pstwo nowego pokolenia

B

A

Ró˝ne grupy Nefitów w koƒcu bezpiecznie powróci∏y do
ziemi Zarahemla. Wyobraê sobie, ˝e jesteÊ Nefità, który przez
ca∏y ten czas pozostawa∏ w Zarahemli. Jakie móg∏byÊ mieç
odczucia po us∏yszeniu historii ludu Limhiego i ludu Almy?
Zwróç uwag´ na to, co zrobili król Mosjasz II i Alma dla
dobra ludzi w Zarahemli.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Mosjasz 25

Mosjasz 25:1–4, 13 — Kim by∏ Nefita?
Dwie g∏ówne grupy ludzi w Ksi´dze Mormona to Nefici i
Lamanici. Jednak˝e ˝adna z tych grup nie sk∏ada∏a si´ tylko ze
sprawiedliwych ludzi. Grupa Lamanitów nie obejmowa∏a jedynie
potomków Lamana, Lemuela i tych osób z grupy Lehiego, które
z nimi przestawa∏y, ale równie˝ niegodziwych Nefitów, którzy
do∏àczyli do nich póêniej. Grupa Nefitów obejmowa∏a potom-
ków Nefiego i tych z grupy Lehiego, którzy z nim poszli, jak i
lud Zarahemli (zob. Mosjasz 25:13).

Byç mo˝e ∏atwiej b´dzie zapami´taç, ˝e generalnie Nefici post´-
powali zgodnie z ewangelià Jezusa Chrystusa, a Lamanici nie.
Tych, których zwano Lamanitami, by∏o ponad dwa razy wi´cej
ni˝ Nefitów i ludzi z Zarahemli razem wzi´tych (zob. Mosjasz
25:2–3).

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Mosjasz 25 wykonaj zadanie A lub B.

troska (w. 11) — smutek, ˝al wzywa∏ (w. 16) — namawia∏,
zach´ca∏, naucza∏

Mosjasz 25
Alma organizuje KoÊció∏ Boga
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Byç mo˝e oczekiwa∏eÊ, ˝e kiedy wszyscy Nefici bezpiecznie
powrócili do Zarahemli i uwolnili si´ od Lamanitów, ˝ycie
b´dzie bieg∏o w pokoju i b´dzie wolne od problemów, ale w
˝yciu nie zdarza si´ tak zbyt cz´sto. Wielu doros∏ych Nefitów
na w∏asnej skórze doÊwiadczy∏o powa˝nych prób, przez które
musieli przejÊç na skutek niegodziwoÊci oraz doÊwiadczy∏o
radoÊci p∏ynàcej z uzyskania wybaczenia i ratunku z ràk
Pana. Jednak˝e ich dzieci nie mia∏y tych samych doÊwiadczeƒ
i wiele z nich odrzuci∏o nauki i Êwiadectwa swoich rodziców.
Czy w dzisiejszych czasach sà m∏odzi ludzie, którzy walczà
w ten sam sposób i buntujà si´ przeciwko rodzicom? Podczas
czytania Mosjasz 26 poszukaj, co, zdaniem Pana, spowodo-
wa∏o taki bunt i do czego to prowadzi.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Mosjasz 26

Mosjasz 26:5–12 — Prawa Bo˝e i prawa ludzkie
Wa˝ne jest, by zrozumieç, ˝e mogà wyst´powaç ró˝nice pomi´-
dzy tym, co jest grzechem, a co jest przest´pstwem. Przest´pstwo
jest pogwa∏ceniem prawa kraju, a grzech jest pogwa∏ceniem
prawa Bo˝ego. Cz´sto mo˝e byç tak, ˝e dany czyn zalicza si´
do obu kategorii, lecz niektóre czyny, które sà grzechem, mogà
nie wyst´powaç przeciwko prawom ludzkim. Alma szuka∏
pomocy króla z powodu niew∏aÊciwego post´powania swego
ludu. Król Mosjasz zdawa∏ sobie spraw´, ˝e chocia˝ wiele z
wierzeƒ tych ludzi by∏o fa∏szywych i ˝e niektórzy cz∏onkowie
KoÊcio∏a zostali zwiedzieni przez „pochlebstwa” (Mosjasz 26:6),
nie sta∏o to w sprzecznoÊci z prawem Nefitów. Wówczas Alma
zwróci∏ si´ do Pana, by pomóg∏ mu poradziç sobie z niepra-
wymi uczynkami w KoÊciele. Zobacz Nauki i Przymierza 134,
by poznaç wspó∏czesne objawienie na ten sam temat.

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Mosjasz 26 wykonaj dwa z nast´pujàcych
zadaƒ (A–D).

Odnajdê przyczyny

Wydaje si´, ˝e w ka˝dym pokoleniu sà ludzie „m∏odego poko-
lenia” (Mosjasz 26:1), którzy odrzucajà lekcje, jakie poznali i
jakich nauczali ich rodzice. Mosjasz 26 opisuje takà sytuacj´,
jaka zapanowa∏a w Zarahemli.

1. Przestudiuj Mosjasz 26:1–5, a nast´pnie narysuj w swoim
zeszycie diagram taki jak przedstawiony tutaj. Znaki zapyta-
nia (?) zastàp informacjà, co doprowadzi∏o lub co sta∏o si´
przyczynà problemu poruszonego w tych wersetach pism
Êwi´tych.

A

waÊnie (w. 5) — k∏ótnie, spory

napominani (w. 6) —
ostrzegani przed grzesznymi
praktykami

ró˝nego rodzaju wykrocze-
nia (w. 11) — ró˝ne grzechy

grzesznicy (w. 19) — osoby,
które ∏amià prawo

uporzàdkowa∏ (w. 37) —
zarzàdzi∏, poradzi∏ sobie

rozwa˝nie (w. 37) —
ostro˝nie, czujnie

2. PomyÊl o znanych ci osobach, które nie próbowa∏y zrozumieç
ewangelii lub tych, które odrzuci∏y przystàpienie do KoÊcio∏a
lub aktywnoÊç w nim. Napisz notatk´ w jednym akapicie, w
której wyjaÊnisz podobieƒstwa, jakie dostrzegasz, pomi´dzy
powodem ich problemów a powodem problemów w
Zarahemli.

3. Przeczytaj Nauki i Przymierza 136:32–33 i wyjaÊnij, co
mo˝emy zrobiç, by pokonaç te problemy i przezwyci´˝yç
ich przyczyny.

Odkryj proces

W Mosjasz 26 Mormon
opisuje trudny problem,
z jakim spotka∏ si´ Alma
jako osoba prowadzàca
KoÊció∏. Deklaracja
Oficjalna — 2, znajdujàca
si´ na koƒcu Nauk i
Przymierzy, opisuje
trudny problem, z jakim
zmierzy∏ si´ Prezydent
Spencer W. Kimball jako
Prezydent KoÊcio∏a w
naszych czasach.

1. Przestudiuj Mosjasz 26:1–12 i opisz problem, z jakim
zmierzy∏ si´ Alma.

2. Przeczytaj Deklaracj´ Oficjalnà —2 i opisz problem, z jakim
zmierzy∏ si´ Prezydent Kimball.

3. Przeczytaj Mosjasz 26:13–14 i wypisz s∏owa lub wyra˝enia,
które opisujà, jak czu∏ si´ Alma i co musia∏ zrobiç, zanim
„doszed∏ go g∏os Pana”.

4. Przejrzyj Deklaracj´ Oficjalnà — 2 i wypisz s∏owa i wyra˝enia,
które opisujà, co uczyni∏ Prezydent Kimball i Rada Prezydenta
KoÊcio∏a, zanim dano to objawienie.

5. Czego uczà te listy na temat przygotowaƒ podj´tych celem
otrzymania objawienia?

Odnajdê b∏ogos∏awieƒstwa

S∏owo b∏ogos∏awieni pojawia si´ w ka˝dym wersecie w Mosjasz
26:15–19.

C

B

?
(Zob. w. 4).

Nie zostali ochrzczeni, 
ani nie przystàpili do KoÊcio∏a

(w. 4).

Nie potrafili zrozumieç s∏owa
Bo˝ego, a ich serca stwardnia∏y

(w. 3).Co doprowadzi∏o do
tych problemów?

?
(Zob. w. 1–2).

92



Mosjasz 27:11–26 — Niezwyk∏e nawrócenie Almy
m∏odszego

OpowieÊç o nawróceniu Almy
m∏odszego jest cudownym
przyk∏adem dzia∏ania
ZadoÊçuczynienia Jezusa
Chrystusa na tych, którzy
odpokutujà. Bycie „[odkupio-
nym] przez Pana” (Mosjasz
27:24) oznacza te˝ bycie
wyratowanym, odzyskanym
czyli wykupionym z wielkiego
d∏ugu (w. 27–29). „Narodziç
si´ z Ducha”, „ponownie si´
narodziç” lub „narodziç si´
z Boga” oznacza przejÊç z
naszego ziemskiego, upad∏ego
stanu „w stan  prawoÊci”

i zaczàç „nowe ˝ycie” (w. 25–26). Nie jesteÊmy ju˝ d∏u˝ej nie-
wolnikami grzechu, lecz pragniemy byç zawsze dobrzy (zob.
Mosjasz 5:2).

Chocia˝ historia nawrócenia Almy m∏odszego robi wra˝enie,
Prezydent Ezra Taft Benson udzieli∏ nast´pujàcego ostrze˝enia:

„Musimy byç ostro˝ni, kiedy staramy si´ mieç coraz wi´cej cech
boskich, abyÊmy nie popadli w zniech´cenie i nie utracili nadziei.
Stawanie si´ podobnym do Chrystusa jest procesem trwajàcym
ca∏e ˝ycie i bardzo cz´sto wymaga wzrastania i przemiany, które
sà powolne, a nawet niezauwa˝alne. Pisma Êwi´te odnotowujà
niezwyk∏e opowieÊci o ludziach, których ˝ycie zmieni∏o si´ w
dramatyczny sposób, w jednej chwili, jak by∏o to w przypadku
Almy m∏odszego, Paw∏a na drodze do Damaszku, Enosa
modlàcego si´ do póênej nocy, króla Lamoniego. Takie zdumie-
wajàce przyk∏ady mocy przemiany nawet tych, którzy kroczà w
grzechu, dajà pewnoÊç, ˝e ZadoÊçuczynienie mo˝e si´gnàç
nawet tych, którzy pogrà˝eni sà w najg∏´bszej rozpaczy.

Jednak˝e musimy byç ostro˝ni, kiedy omawiamy te niezwyk∏e
przyk∏ady. Choç sà one prawdziwe i pe∏ne mocy, stanowià raczej
wyjàtek ni˝ zasad´. Na ka˝dego Paw∏a, na ka˝dego Enosa i na
ka˝dego króla Lamoniego przypadajà setki i tysiàce osób, w

otch∏aƒ goryczy (w. 29) —
skrajna forma goryczy

otch∏aƒ (w. 29) — bardzo g∏´-
boka dziura; g∏´bia bez dna

cierpia∏a (w. 29) — wielce si´
m´czy∏a

pociecha (w. 33) —
pocieszenie, otucha

usilnie (w. 33) — z trudem,
uporczywie

usilnie (w. 35) — tu: z entu-
zjazmem, z zapa∏em

1. Zbadaj te wersety i wypisz, o kim, w ka˝dym z tych wersetów,
Pan powiedzia∏, ˝e sà „b∏ogos∏awieni” i dlaczego sà oni b∏ogo-
s∏awieni.

2. Jakie przymierze, czyli jakà obietnic´ da∏ Pan Almie w
Mosjasz 26:20?

Znajdê odpowiedzi

Alma szuka∏ Pana i otrzyma∏ objawienie na temat tego, co nale˝y
zrobiç z cz∏onkami KoÊcio∏a, którzy pope∏nili powa˝ny grzech.
W trakcie czytania Mosjasz 26:21–39 poszukaj odpowiedzi na
poni˝sze pytania:

1. Co Pan robi dla tych, którzy wierzà i zostajà ochrzczeni?
(zob. w. 21–24).

2. Jaki jest los tych, którzy odrzucajà pokut´ i ewangeli´? (zob.
w. 25–28).

3. Co ma zrobiç KoÊció∏, kiedy cz∏onek pope∏nia powa˝ny grzech,
a potem dokonuje pokuty? (zob. w. 29–31).

4. Co ma zrobiç KoÊció∏, jeÊli cz∏onek nie chce odpokutowaç?
(zob. w. 32).

5. Co to znaczy, ˝e ludzie „nie byli zaliczeni do ludu” Pana?
(zob. w. 36).

6. Jaki wp∏yw na KoÊció∏ mia∏y dzia∏ania podj´te przez Alm´?
(zob. w. 37–39).

Jak sàdzisz, jak byÊ si´ czu∏, gdybyÊ w∏o˝y∏ ogromny wysi∏ek
w osiàgni´cie czegoÊ tylko po to, by pojawi∏ si´ ktoÊ, kto pró-
buje zniszczyç to, co zrobi∏eÊ? Czy mia∏by znaczenie fakt, ˝e
tà osobà by∏by ktoÊ, kogo kochasz? Z takà sytuacjà spotka∏
si´ prorok Alma i król Mosjasz. W Mosjasz 27 przeczytasz,
˝e tymi, którzy zamierzali zniszczyç prac´ tych wspania∏ych
m´˝czyzn, byli ich synowie! Podczas czytania zwróç uwag´
na wiar´ szlachetnego ojca i gotowoÊç naszego Ojca w Niebie
do wynagrodzenia wielkiej wiary. Wydarzenia tego rozdzia∏u
mia∏y dramatyczny wp∏yw, zarówno na tych m∏odych m´˝-
czyzn, jak i na Nefitów i Lamanitów.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Mosjasz 27

hardoÊç (w. 4) — arogancja,
duma

szanowaç (w. 4) — mieç
wzglàd, ceniç

szkoda (w. 9) — bariera,
przeszkoda

rozstàpiç (w. 18) — rozpaÊç si´

Mosjasz 27
Nawrócenie si´ Almy m∏odszego

D
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przypadku których proces nawrócenia przebiega w sposób bar-
dziej subtelny, mniej zauwa˝alny. Dzieƒ po dniu bardziej zbli˝ajà
si´ do Pana, nie zdajàc sobie niemal sprawy z tego, ˝e budujà
bo˝e ˝ycie. Ich ˝ycie to cicha dobroç, s∏u˝ba i zaanga˝owanie. [...]

Nie wolno nam traciç nadziei. Nadzieja jest kotwicà dla dusz
cz∏owieczych. Szatan chcia∏by, ˝ebyÊmy pozbyli si´ tej kotwicy.
W ten sposób mo˝e przynieÊç nam zniech´cenie i kapitulacj´,
lecz nie wolno nam traciç nadziei. Pan jest zadowolony z ka˝dego
wysi∏ku, nawet maleƒkiego, codziennego, kiedy staramy si´ byç
bardziej do Niego podobni. Chocia˝ mo˝e nam si´ wydawaç, ˝e
nie zaszliÊmy daleko na drodze do doskona∏oÊci, nie mo˝emy
traciç nadziei” („A Mighty Change of Heart”, Ensign, paêdz.
1989, 5).

Mosjasz 27:29 — Jak d∏ugo mo˝e trwaç
„wieczna m´ka”?
Chocia˝ Alma m∏odszy by∏ nieprzytomny, „[doznawa∏] w duchu
tak wielu cierpieƒ, ˝e [by∏] bliski Êmierci” (Mosjasz 27:28). Jego
cierpienie by∏o tak intensywne, ˝e opisa∏, ˝e „[cierpia∏] wiecznà
m´k´” (w. 29). Wyra˝enie „wieczna m´ka” mo˝e byç mylàce,
poniewa˝ wiemy z tego rozdzia∏u, ˝e by∏ nieprzytomny przez
nieco ponad dwa dni.

Musimy zrozumieç, ˝e s∏owo wieczny ma inne znaczenie dla Pana,
a inne dla Êwiata. We wspó∏czesnym objawieniu Pan powiedzia∏:

„Oto jak˝e wielka jest tajemnica boskoÊci! Bowiem jestem nieskoƒ-
czony, i kara wymierzona z mojej r´ki jest karà nieskoƒczonà,
bowiem imi´ moje jest Nieskoƒczony. Dlatego —

Wieczna kara jest boskà karà” (NiP 19:10–11).

Terminy takie jak „wieczne cierpienie” to bardziej opis rodzaju
cierpienia (cierpienia na sposób Bo˝y) ni˝ jego d∏ugoÊci (zob.
NiP 19:6–12). Pami´taj, ˝e jest to opis kary za grzechy, za które
nie odpokutowaliÊmy.

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Mosjasz 27 wykonaj dwa z nast´pujàcych
zadaƒ (A–D).

Wybierz zdania prawdziwe

Po przeczytaniu Mosjasz 27:1–7 przeczytaj nast´pujàce zdania i
wska˝, czy sà prawdziwe, czy fa∏szywe. JeÊli uwa˝asz, ˝e
stwierdzenie jest fa∏szywe, napisz je w formie prawdziwej.

1. Wszyscy Nefici w Zarahemli byli zjednoczeni jako cz∏onkowie
KoÊcio∏a.

2. Król wyda∏ prawo, ˝e ka˝dy musi szanowaç KoÊció∏.

3. Biedni cz∏onkowie KoÊcio∏a narzekali, ˝e sà êle traktowani
przez bogatych cz∏onków.

4. Wszyscy przywódcy KoÊcio∏a byli ochotnikami, którzy s∏u˝yli
bez zap∏aty.

5. Jako ˝e by∏o bardzo wielu biednych cz∏onków, KoÊció∏ tak˝e
walczy∏ z ubóstwem.

Napisz w∏asnymi s∏owami

Ukazanie si´ anio∏a mia∏o bardzo du˝y wp∏yw na Alm´
m∏odszego.

B

A

1. Przestudiuj Mosjasz 28:13–16 i w∏asnymi s∏owami napisz to,
co powiedzia∏ anio∏. Pami´taj, ˝e anio∏ by∏ bezpoÊredni i mówi∏
w sposób nie pozostawiajàcy Almie miejsca na wymówki.

2. Co jest w wersetach takiego, co pomaga wyjaÊniç, dlaczego
Pan wys∏a∏ anio∏a do Almy m∏odszego i synów Mosjasza?

Przeprowadê wywiad

PomyÊl o osobie ze swojego okr´gu, gminy, palika czy dystryktu
lub mo˝e o krewnym, którego wiar´ w Boga i pos∏uszeƒstwo
ewangelii podziwiasz.

1. Przeprowadê wywiad z tà osobà i zadaj nast´pujàce pytania:

• W jaki sposób zdoby∏eÊ/∏aÊ Êwiadectwo o ewangelii
Jezusa Chrystusa?

• Czy twoje Êwiadectwo przysz∏o w jednej chwili, czy trwa∏o
to przez d∏u˝szy okres?

• Jak wiele czasu zaj´∏o ci osiàgni´cie obecnego poziomu
pos∏uszeƒstwa i wiernoÊci?

2. Opisz, w jaki sposób jego czy jej doÊwiadczenie podobne by∏o
lub ró˝ni∏o si´ od doÊwiadczenia Almy m∏odszego opisanego
w Mosjasz 27:23–32.

3. Przeczytaj tak˝e wypowiedê Prezydenta Ezry Tafta Bensona
w podrozdziale „Zrozumienie pism Êwi´tych” odnoszàcym
si´ do Mosjasz 27:11–26 i wyjaÊnij, czego dowiedzia∏eÊ si´ o
procesie stawania si´ podobnym do Chrystusa.

Opisz, co si´ zmieni∏o

1. Przejrzyj Mosjasz 27:8–10, 32–37 i opisz, w jaki sposób zmieni∏
si´ Alma m∏odszy i czterej synowie Mosjasza, w wyniku
nawrócenia.

2. W jaki sposób ci m´˝czyêni sà przyk∏adem tego, czego uczy
Mosjasz 27:25–26? Czego to uczy nas o kimÊ, kto jest praw-
dziwie nawrócony?

GdybyÊ zapad∏ na straszliwà chorob´, która zabija tysiàce
ludzi wokó∏ ciebie i gdybyÊ potem dosta∏ receptur´ cudownego
lekarstwa, które ca∏kowicie ci´ uleczy∏o — co byÊ zrobi∏ z tà
recepturà? Czy zatrzyma∏byÊ jà dla siebie? Czy sprzeda∏byÊ
jà? Czy byÊ jà rozda∏? W pewien sposób sytuacja ta jest
podobna do sytuacji czterech synów Mosjasza. Podczas
czytania Mosjasz 28 dowiedz si´, czym by∏a ta „choroba”
i co zrobili z lekarstwem, jakie otrzymali.

Mosjasz 28
Król Mosjasz — widzàcy

D

C
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Odnajdê fakty

Kiedy synowie Mosjasza poprosili o zgod´ na udanie si´ z misjà
do Lamanitów, król Mosjasz by∏ zobowiàzany do podj´cia pew-
nych wa˝nych decyzji. Poszukaj w Mosjasz 28:5–20 odpowiedzi
na nast´pujàce pytania:

1. Co przekona∏o Mosjasza do tego, by pozwoliç swoim synom,
aby udali si´ z misjà do swych wrogów, Lamanitów?
(zob. w. 5–9).

2. Jakie trzy obietnice z∏o˝y∏ Pan Mosjaszowi w odniesieniu do
jego synów? (zob. w. 7).

3. Co poÊwi´cili synowie Mosjasza, by udaç si´ na misj´?
(zob. w. 10).

4. O jakich trzech zestawach p∏yt wspomina si´ w wersecie 11?

5. Który zestaw p∏yt przet∏umaczy∏ Mosjasz i w jaki sposób móg∏
to uczyniç? (zob. w. 11–13).

6. Gdzie mo˝esz znaleêç informacje, jakie Mosjasz przet∏umaczy∏
ze z∏otych p∏yt?

7. Komu Mosjasz da∏ kroniki? Czego to uczy nas na temat
gotowoÊci Pana do wybaczania?

˚aden z synów króla Mosjasza nie chcia∏ s∏u˝yç jako nast´pny
król, natomiast, zdecydowali, ˝e udadzà si´ z misjà do
Lamanitów (zob. Mosjasz 28:5–10). W Mosjasz 29 przeczy-
tasz o wyzwaniach, jakie spad∏y na Nefitów w zwiàzku z
ich decyzjà oraz o tym, co zdecydowa∏ zrobiç król Mosjasz.
Podczas czytania tego rozdzia∏u zwróç uwag´ na to, co
powiedzia∏ Mosjasz o dobrych i z∏ych aspektach rzàdów
królewskich. Jakie inne formy rzàdu zaproponowa∏ i jakie
w nich dostrzeg∏ korzyÊci i niebezpieczeƒstwa?

Mosjasz 29
Koniec monarchii i poczàtek

rzàdów s´dziów

BZrozumienie pism Êwi´tych
Mosjasz 28

Mosjasz 28:11–19 — Gdzie znajdziemy informacje,
jakie Mosjasz przet∏umaczy∏ z tych z∏otych p∏yt?
Z∏ote p∏yty, jakie znalaz∏ lud Limhiego, opowiadajà histori´ o
Jeredach. Moroni streÊci∏ potem t´ kronik´ i stanowi ona teraz
Ksi´g´ Etera (zob. Eter 1:1). Zobacz tak˝e „G∏ówne êród∏a
Ksi´gi Mormona” (str. 12).

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Mosjasz 28 wykonaj zadanie A lub B.

Napisz list do króla Mosjasza

W Mosjasz 28:1–5 Mormon wyjaÊni∏, jakie odczucia mieli czterej
synowie Mosjasza co do misji poÊród Lamanitów.

1. Przestudiuj te wersety i zwróç uwag´ na wszystkie powody,
które mo˝esz znaleêç, a które wyjaÊniajà, dlaczego chcieli s∏u-
˝yç na misji.

2. Napisz list do króla Mosjasza, jakbyÊ by∏ Ammonem lub
Aaronem oraz wyjaÊnij, dokàd chcesz iÊç i dlaczego. Nie
zapomnij podaç powodów, które znajdziesz w wersetach 1–5.

3. Jak sàdzisz, które z tych powodów mog∏yby byç najwa˝niejsze
dla tych m´˝czyzn? Dlaczego?

Synowie Mosjasza ponad wszystko chcieli s∏u˝yç na misji.

A

m´ka (w. 4) — smutek, ˝al interpretory (w. 20) — Urim i
Tummim (zob. tak˝e w. 13–14)

95



Zrozumienie pism Êwi´tych
Mosjasz 29

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Mosjasz 29 wykonaj zadania A i B.

Postaw tez´

Poni˝sze zdania przychylajà si´ do sprawowania rzàdów przez
króla. Wykorzystaj pomys∏y z Mosjasz 29:18–25, by poprawiç
zdania, które, twoim zdaniem, sà fa∏szywe.

A

wypaczenie, wypacza (w. 7,
23) — przemiana dobra w
z∏o, popsucie czegoÊ

w∏aÊciwe, wskazane (w. 13,
16, 24) — odpowiednie,
godne po˝àdania

interwencja wszechmàdrego
Stworzyciela (w. 19) — przyj-
Êcie Boga na ratunek

obaliç (w. 21) — usunàç,
pozbyç si´

ustanawia (w. 23) — wydaje,
uchwala

trudnoÊci (w. 33) — cierpie-
nie, ból

zrezygnowali (w. 38) —
zaniechali

korzyÊci (w. 40) — bogactwa

Kto napisa∏ Ksi´g´ Almy?
Od pierwszej strony Ksi´gi Almy zauwa˝ysz, ˝e pe∏en tytu∏ ksi´gi
i wprowadzenie wyjaÊniajà, i˝ Alma, syn Almy, cz´sto zwany te˝
Almà m∏odszym, jest prorokiem, którego imieniem nazwana jest
ta ksi´ga. Ksi´ga jest, dokonanym przez Mormona, streszczeniem
Ksi´gi Almy znajdujàcej si´ na wi´kszych p∏ytach Nefiego (zob.
„G∏ówne êród∏a Ksi´gi Mormona”, str. 12).

1. Król to tylko jeden cz∏owiek; jego problemy nie wp∏ywajà na
ludzi.

2. Król s∏u˝y woli ludu.

3. Król jest ograniczony prawami kraju.

4. Najlepsza forma rzàdów to monarchia.

Znajdê wa˝ne zasady

Mosjasz 29:25–31 mówi o kilku wa˝nych zasadach. Poni˝ej
podane sà kluczowe s∏owa i odsy∏acze do wersetów z Mosjasz
29. Po przeczytaniu fragmentu napisz ogólnà zasad´, która si´
do niego odnosi.

1. powszechne (w. 26)

2. wyroki (w. 27)

3. niesprawiedliwe wyroki (w. 28–29)

4. sami byli odpowiedzialni (w. 30)

5. królowie sà odpowiedzialni (w. 31)

B

Chocia˝ ksi´ga ta nosi imi´ Almy, obejmuje te˝ zapisy innych
autorów:

• Rozdzia∏y 1–44 to zapisy Almy.

• Rozdzia∏y 45–62 to zapisy Helamana, jednego z synów Almy.

• Rozdzia∏ 63 to g∏ówne informacje zapisane przez Sziblona,
kolejnego syna Almy.

Co odnajd´ w Ksi´dze Almy?
Ksi´ga Almy jest najd∏u˝szà ksi´gà w Ksi´dze Mormona, lecz
obejmuje okres nieca∏ych 40 lat (lata ok. 91–52 p.n.e.). W Ksi´dze
tej odnajdziesz kilka z najwspanialszych historii misjonarskich z
Ksi´gi Mormona. Na przyk∏ad, dowiesz si´ o tym, co przydarzy∏o
si´ wszystkim czterem synom Mosjasza, którzy zdecydowali, ˝e
udadzà si´ z misjà do Lamanitów, zamiast zasiàÊç na tronie
Nefitów. Czyta∏eÊ o ich decyzji w Mosjasz 28.

Ksi´ga Almy zawiera te˝ kilka najbardziej znamiennych nauk
doktrynalnych z ca∏ej Ksi´gi Mormona. Przeczytasz o takich
doktrynach jak:

• Powo∏ania kap∏aƒskie przed ˝yciem w doczesnoÊci.
• Moc ZadoÊçuczynienia Jezusa Chrystusa, przynoszàca Zmar-

twychwstanie wszystkim i zbawienie tym, którzy odpokutujà.
• Moc s∏owa jest wi´ksza ani˝eli moc miecza.
• Zasadniczy zwiàzek pomi´dzy Stworzeniem, Upadkiem i

ZadoÊçuczynieniem.
• W jaki sposób wiara w Jezusa Chrystusa i pokuta pomagajà

nam zas∏u˝yç na mi∏osierdzie dane dzi´ki ZadoÊçuczynieniu
i zaspokoiç wymogi sprawiedliwoÊci.

Ksi´ga Almy, szczególnie rozdzia∏y 43–62, zawiera te˝ zapis
mówiàcy o kilku wojnach. Zauwa˝ysz, ˝e chocia˝ rozdzia∏y te
opowiadajà o straszliwych wojnach, nadal uczà wa˝nych i
ponadczasowych prawd, które sà konieczne dla naszych czasów.
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• Nehor, podobnie jak wszyscy inni fa∏szywi nauczyciele, aby
zdobyç zap∏at´, uczy∏ tego, co ludzie chcieli us∏yszeç.
Naucza∏, ˝e „ca∏a ludzkoÊç zostanie zbawiona w dzieƒ osta-
teczny” (w. 4). Doktryna ta by∏a bardzo przyjemna dla niepo-
s∏usznych. O ile˝ ∏atwiej i wygodniej jest s∏uchaç tego, ˝e ka˝dy
zostanie zbawiony, zamiast dowiedzieç si´, ˝e takie zasady jak
wiara, pokuta i pos∏uszeƒstwo sà niezb´dne dla zbawienia.
Pokazuje to, ˝e Nehora bardziej interesowa∏y jego w∏asne zyski
ni˝ pomaganie ludziom, by wzrastali w prawoÊci czy dobro
Syjonu.

Nehor zosta∏ skazany na Êmierç za zamordowanie Gideona,
lecz nie by∏ to kres popularnoÊci jego nauk. Podczas dalszego
studiowania Ksi´gi Mormona od czasu do czasu spotkasz ludzi
(takich jak Amlikici, Amalekici, Amulonici i Ammonihahici),
którzy post´powali zgodnie z naukami Nehora.

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Alma 1 wykonaj jedno z nast´pujàcych
zadaƒ (A–C).

Popraw doktryn´

Nehor by∏ winny wypaczania religii i morderstw.

1. Aby zrozumieç doktryn´ Nehora i niebezpieczeƒstwa
wypaczania religii, narysuj w swoim zeszycie tabelk´, takà
jak poni˝sza.

2. W pierwszej kolumnie wypisz trzy elementy doktryny
Nehora, opisane w Alma 1:3–4.

3. W drugiej kolumnie wyjaÊnij, w jaki sposób ka˝da fa∏szywa
doktryna mieÊci si´ w definicji wypaczania religii z 2 Nefi
26:29 (zob. podrozdzia∏ „Zrozumienie pism Êwi´tych” odno-
szàcy si´ do Alma 1:12, by uzyskaç pomoc, jeÊli zachodzi
taka potrzeba).

4. W trzeciej kolumnie popraw ka˝dà doktryn´, wyjaÊniajàc,
czego powinien nauczaç prawdziwy posiadacz kap∏aƒstwa.

3.

2.

1.

Kap∏aƒstwoWypaczanie religiiNehor

A

Alma by∏ naczelnym s´dzià Zarahemli i przywódcà KoÊcio∏a.
Jednym z pierwszych wyzwaƒ by∏o osàdzenie cz∏owieka o
imieniu Nehor, który za∏o˝y∏ konkurencyjny koÊció∏, naucza∏
fa∏szywej doktryny i zabija∏ wiernych Nefitów. Wielu wspó∏-
czesnych nam ludzi wierzy i naucza tych samych fa∏szy-
wych doktryn, których naucza∏ Nehor. Podczas czytania
Alma 1 zastanów si´ nad tym, co jest z∏ego w doktrynie
Nehora i dlaczego Alma powiedzia∏, ˝e jest ona niebezpieczna.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Alma 1

Alma 1:12 — Czym jest wypaczanie religii? Czego
naucza∏ Nehor, co by∏o tak popularne?
Zgodnie ze s∏owami Nefiego „jest to wypaczeniem religii, gdy
ludzie nauczajà w koÊcio∏ach wynoszàc si´ ponad innych za
Êwiat∏o Êwiata, aby wzbogaciç si´ i zdobyç uznanie Êwiata, a
nie starajà si´ o dobro Syjonu” (2 Nefi 26:29). Wed∏ug tej defi-
nicji, Nehor wypacza∏ religi´.

• Krytykowa∏ KoÊció∏ i naucza∏, ˝e kap∏ani i nauczyciele powinni
cieszyç si´ popularnoÊcià wÊród ludzi (zob. Alma 1:3). Poka-
zuje to, i˝ chcia∏, by ludzie raczej chwalili i naÊladowali jego, a
nie Boga.

• Naucza∏, ˝e wszyscy kap∏ani i nauczyciele (jak on sam) powinni
otrzymywaç zap∏at´ za nauczanie i nie powinni pracowaç na
w∏asne utrzymanie (zob. w. 3). Pokazuje to, ˝e pragnà∏ zdobyç
bogactwo i prosperowaç dzi´ki pracy innych ludzi.

zobowiàzany (w. 1) —
na∏o˝ono wymagania

Êwiadczàc przeciwko (w. 3)
— zajmujàc mocne stanowisko
przeciwko

powszechnie aprobowany
(w. 3) — podziwiany przez
ludzi, zatwierdzony

kosztowne szaty (w. 6, 27) —
drogie ubrania

zgani∏ (w. 7) — poprawi∏,
ostrzeg∏

w podesz∏ym wieku (w. 9) —
stary

pomsta (w. 13) — kara

haniebna (w. 15) — niegodna,
nikczemna

dzielili si´ (w. 20) — dawali,
nauczali

sprzeczaç (w. 22) — k∏óciç
si´, walczyç

wymazano (w. 24) —
usuni´to, wykreÊlono

mi∏o dla oka (w. 27) —
atrakcyjnie

sp´dzali czas (w. 32) — sycili
swoje ˝àdze

czcza gadanina (w. 32) —
bezcelowe k∏ótnie, ja∏owe
rozmowy

nie odwa˝ali si´ (w. 33) —
nie Êmieli

Alma 1
Alma i Nehor
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Czy istnieje z∏y sposób na obron´
prawdy?

W Alma 1:19–20 przeczyta∏eÊ o przeÊladowaniach, jakie spotka∏y
cz∏onków KoÊcio∏a.

1. W jaki sposób zareagowali na te przeÊladowania niektórzy
cz∏onkowie KoÊcio∏a? (zob. w. 21–22).

2. Jak ich reakcja na przeÊladowania wp∏yn´∏a na reszt´ KoÊcio∏a
i na nich samych? (zob. w. 22–24).

3. W jaki sposób reakcja tych cz∏onków na próby podobna by∏a
do reakcji Nehora, o której mowa w Alma 1:7–9?

4. WyjaÊnij, czego uczà te rozdzia∏y na temat reakcji na przeÊla-
dowania i dlaczego jest to najlepszy sposób.

Dzieƒ z ˝ycia nastoletniego Nefity

Przejrzyj Alma 1:25–33, gdzie opisano ˝ycie w KoÊciele w czasach
Almy, a nast´pnie wykonaj jedno z poni˝szych zadaƒ.

1. Wyobraê sobie, ˝e jesteÊ nastolatkiem w czasach Almy. Opisz,
jak móg∏by wyglàdaç typowy dzieƒ poÊród tej b∏ogos∏awionej
spo∏ecznoÊci. Bàdê twórczy i opisz swà rodzin´, przygotowy-
wanie si´ do pójÊcia do szko∏y, opisz swoje ubranie, jak inni
traktujà ciebie i jak ty traktujesz innych oraz jakie sà twoje
relacje z niewierzàcymi.

2. Porównaj swojà spo∏ecznoÊç i spo∏ecznoÊç opisanà w Alma
1:25–33. W czym sà podobne? Czym si´ ró˝nià? Co móg∏byÊ
zrobiç, abyÊ ty i twoja spo∏ecznoÊç bardziej przypominali
spo∏ecznoÊç opisanà przez Alm´?

Âmierç Nehora (zob. Alma 1) nie zakoƒczy∏a k∏opotów,
b´dàcych skutkiem nauk inspirowanych przez Szatana.
W Alma 2–3 przeczytasz o Amlikim, naÊladowcy Nehora,
który dla w∏asnej korzyÊci chcia∏ czegoÊ wi´cej ni˝ za∏o˝enia
konkurencyjnego koÊcio∏a. Podczas czytania tych rozdzia∏ów
poszukaj, czego naprawd´ chcia∏ Amliki i w jaki sposób Alma
i inni cz∏onkowie KoÊcio∏a zareagowali na t´ pogró˝k´. Zwróç
te˝ uwag´ na to, w jaki sposób mo˝na odnieÊç do naszych
czasów dyskusj´ Almy o tym, jak niegodziwi chcieli si´
odró˝niaç i czynili sobie znaki.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Alma 2

g∏os (w. 4) — g∏osowanie

rozprawiajàc (w. 5) — k∏ócàc
si´, debatujàc

nazywajàc si´ (w. 11) —
b´dàc znani, rozpoznani

drapie˝ne (w. 37) —
wyg∏odnia∏e

Alma 2–3
Bunt Amlikitów

C

B Alma 3

Alma 3:6–12 — Kim sà Lamanici a kim Nefici?
W tej cz´Êci opowieÊci Ksi´gi Mormona to˝samoÊç Nefitów i
Lamanitów by∏a nie tyle kwestià wi´zów krwi, co kwestià
przekonaƒ. Ci, którzy dali „si´ zwieÊç Lamanitom” (Alma 3:10),
nazywani byli Lamanitami — bez wzgl´du na swój rodowód.
Ci, którzy wierzyli w kroniki Nefitów i którzy „[uwierzyli] w
przykazania Boga” (w. 11), znani byli jako Nefici — bez wzgl´du
na pochodzenie.

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Alma 2–3 wykonaj zadanie B i zadanie A
lub C.

Opisz problem

Amliki by∏ utalentowanym
i przebieg∏ym m´˝czyznà.
Alma wiedzia∏, ˝e stanowi
realne zagro˝enie dla spo-
∏eczeƒstwa Nefitów.

1. Przestudiuj Alma 2:1–4
i opisz, co Amliki plano-
wa∏ uczyniç.

2. W jaki sposób wersety
5–10 wskazujà na to,
˝e obawy Almy by∏y
uzasadnione?Amliki

Znajdê zastosowanie

Alma 2:12–38 opisuje przygotowania i bitw´, która mia∏a miejsce
w czasie wojny pomi´dzy Nefitami a Amlikitami i Lamanitami.
Kiedy b´dziesz rozwa˝aç te wydarzenia, pomyÊl o tych bitwach
jak o walkach, które musisz stoczyç przeciwko niegodziwoÊci.
Odpowiedz na nast´pujàce pytania:

1. W jaki sposób plan, jaki Amliki mia∏ wobec Nefitów,
podobny jest do planu, jaki Szatan ma wzgl´dem ciebie?

2. Opisz co najmniej
dwie rzeczy, jakie
zrobi∏ Alma, by
pokonaç Amlikiego,
które sà podobne
do tego, co ty
mo˝esz zrobiç, by
obroniç si´ przed
atakami Szatana.

B

A

stratowane (w. 2) —
podeptane

przypasywali (w. 5) —
przywiàzywali

zmiesza∏, zmiesza si´ (w. 9,
15) — poÊlubi i b´dzie mia∏
dzieci z kimÊ

by∏ do nich zaliczany (w. 10)
— rozpoznawany po noszo-
nym imieniu

przekleƒstwo (w. 19) — kara,
wyrok

zdecydowali (w. 26–27) —
zapragn´li, pos∏uchali
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Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Alma 4 wykonaj zadanie A.

Porównaj dwa przedzia∏y czasu

Pomi´dzy opisem KoÊcio∏a w Alma 1 i Alma 4 pojawiajà si´
interesujàce podobieƒstwa i wa˝ne ró˝nice. W drugim roku rzà-
dów s´dziów KoÊcio∏owi i jego cz∏onkom dobrze si´ powodzi∏o
(zob. Alma 1:31), a ju˝ szeÊç lat póêniej KoÊció∏ „zaczà∏ podupa-
daç” (Alma 4:9–10).

1. Nast´pnie narysuj w swoim zeszycie tabelk´ takà jak przed-
stawiona tutaj. Przestudiuj wersety wypisane przy ka˝dej
kolumnie i opisz, w jaki sposób ka˝dy z tematów odnosi si´
do KoÊcio∏a w ka˝dym przedziale czasowym. Na przyk∏ad,
jak powodzi∏o si´ cz∏onkom i jaki to mia∏o na nich wp∏yw?
(zob. Alma 1:29–31; 4:6–8).

2. Porównaj te dwie listy i podsumuj powody podupadania
KoÊcio∏a, o których mowa jest w Alma 4.

3. Zastanów si´ nad w∏asnym ˝yciem, bioràc pod uwag´ te same
kategorie. Na jakie sposoby mo˝esz podnieÊç swój poziom
prawoÊci i tym samym pomóc KoÊcio∏owi czyniç post´py?

Czy kiedykolwiek s∏ysza∏eÊ, by ktoÊ mówi∏ podobne s∏owa:
„Nie musisz byç doskona∏y, by iÊç do nieba. Bóg ci´ tam
wpuÊci, o ile b´dziesz unika∏ naprawd´ z∏ych rzeczy”. Byç
mo˝e znasz ludzi, którzy nie wypowiadajà tych s∏ów, ale
którzy ˝yjà tak, jakby w nie wierzyli. Co powiedzia∏byÊ
takiej osobie? Jak dobrzy musimy byç, aby powróciç do ˝ycia
z Bogiem? Co uczyni dla nas mi∏osierdzie Bo˝e i w jaki spo-
sób mo˝emy je uzyskaç? Alma 5 to dobre miejsce na odnale-
zienie odpowiedzi na tego typu pytania.

Alma zrezygnowa∏ ze stanowiska naczelnego s´dziego i
poÊwi´ci∏ swój czas na budowanie KoÊcio∏a (zob. Alma
4:11–20). Rozpoczà∏ w mieÊcie Zarahemla. Alma 5 to

Alma 5
Wielka przemiana serca

Powodzenie

Pokój

Duma

RównoÊç i mi∏oÊç
bliêniego

PrzeÊladowanie

Alma 4:6–12Alma 1:25–31

A

Podaj wspó∏czesny przyk∏ad

W Alma 3 Mormon przypomina nam o przekleƒstwie, jakie
spad∏o na Lamanitów w czasach Nefiego (zob. 2 Nefi 5:20–25;
„Zrozumienie pism Êwi´tych”, podrozdzia∏ dotyczàcy 2 Nefi
5:20–25, str. 39).

1. Przejrzyj Alma 3:4–10 i wyjaÊnij powód tego przekleƒstwa.

2. Co obieca∏ Pan tym, którzy przy∏àczyli si´ do Lamanitów i
walczyli przeciwko Nefitom? (zob. wersety 9–17).

3. Co zrobili Amlikici, by sami wype∏nili t´ obietnic´?

4. W jaki sposób dzisiejsi niewierzàcy „[malujà] znaki” na sobie?

Pan wiele razy obiecywa∏ Nefitom, ˝e jeÊli b´dà przestrzegaç
przykazaƒ, b´dzie im si´ powodzi∏o na tej ziemi (zob. na
przyk∏ad Mosjasz 1:7). W Alma 2–3 przeczyta∏eÊ, w jaki
sposób wierni Nefici zostali uwolnieni od groêby Amlikitów
i Lamanitów, kiedy poprosili Pana o si∏´. Pan pob∏ogos∏awi∏
ich i zostali uwolnieni.

W Alma 4 nie ma zewn´trznego wroga, nie ma wojen ani
sporów, ale w bardzo realny sposób sytuacja jest bardziej
rozpaczliwa ni˝ podczas najazdu Lamanitów. Co by∏o êród∏em
tego niebezpieczeƒstwa? Prezydent George Q. Cannon, który
by∏ doradcà w Radzie Prezydenta KoÊcio∏a, naucza∏: „Mamy
byç wypróbowani we wszystkim i wczeÊniej czy póêniej
musimy byç wypróbowani dobrobytem i obfitoÊcià. Wielu
ludzi, którzy pozostawali wiernymi Âwi´tymi w Dniach
Ostatnich, kiedy byli biedni, mo˝e nie umieç poradziç sobie,
kiedy stanà si´ bogaci. Bogactwa [majà] bardzo niszczàcy
wp∏yw na serca ludzkie, a to wymaga, aby bardzo czyÊci
ludzie byli tak uczciwi, cnotliwi, pokorni i prawi, kiedy otacza
ich luksus i dostatek, jak wtedy, kiedy byli w biedzie i nie
mieli Êrodków do ˝ycia” (Gospel Truth, wyd. Jerreld L.
Newquist, 2 tomy [1957, 1974], 2:319).

Podczas studiowania Alma 4 poszukaj, w jaki sposób
wypowiedê Prezydenta Cannona stosuje si´ do tych Nefi-
tów i do nas!

Zrozumienie pism Êwi´tych
Alma 4

boleli (w. 2) — martwili si´,
dr´czyli si´

martwi∏o si´ (w. 7) — byli
smutni, nape∏nieni smutkiem

z∏oÊliwoÊç (v. 9) — pod∏oÊç,
nienawiÊç

korzyli si´ (w. 13) — uni˝ali
si´

dzielàc si´ (w. 13) — poma-
gajàc, wspierajàc, karmiàc

Alma 4
Alma oddaje urzàd s´dziego

C
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przemówienie proroka Almy, które jest podobne do przemó-
wienia z konferencji generalnej. To przes∏anie jest jednym z
najwa˝niejszych w Ksi´dze Mormona. Kiedy b´dziesz czytaç
to, o czym mówi∏, pomyÊl, w czym odnosi si´ ono do ciebie.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Alma 5

Alma 5:9 — Czy jesteÊ zbawiony?
Starszy Dallin H. Oaks, cz∏onek
Kworum Dwunastu Aposto∏ów,
powiedzia∏: „Kiedy Âwi´ci w Dniach
Ostatnich u˝ywajà s∏ów zbawiony
czy zbawienie, mogà mieç na myÊli
co najmniej szeÊç znaczeƒ. Wedle
niektórych z tych znaczeƒ nasze
zbawienie jest pewne — ju˝ zostali-
Êmy zbawieni. Wed∏ug innych, o
zbawieniu mo˝na mówiç w odnie-
sieniu do przysz∏oÊci [...] lub pod
warunkiem przysz∏ych zdarzeƒ. [...]

Jednak˝e wszystkie znaczenia tego s∏owa, czy rodzaje zbawienia,
dokonane sà w Jezusie Chrystusie i dzi´ki Niemu” (w: Conference
Report, kwiec. 1998, 76 lub Ensign, maj 1998, 55). Poni˝ej znajduje
si´ podsumowanie szeÊciu ró˝nych znaczeƒ, o których mówi∏
Starszy Oaks:

1. JesteÊmy zbawieni od trwa∏ych skutków Êmierci. Dzi´ki
Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa ca∏a ludzkoÊç zmar-
twychwstanie.

2. JesteÊmy zbawieni od grzechu dzi´ki ZadoÊçuczynieniu
Zbawiciela i podà˝aniu wed∏ug planu ewangelii. Pokuta
jest wa˝nym elementem bycia zbawionym od konsekwencji
naszych grzechów.

3. JesteÊmy zbawieni, kiedy „rodzimy si´ na nowo”. Ma to
miejsce, kiedy zawieramy przymierze z Chrystusem, przyj-
mujàc chrzest, otrzymujàc Ducha Âwi´tego i bioràc na siebie
imi´ Chrystusa. Musimy te˝ wiernie dotrzymywaç tego
przymierza i odnawiaç je.

4. JesteÊmy zbawieni od ciemnoÊci ignorancji, kiedy uczymy si´
o planie ewangelii. Ewangelia Jezusa Chrystusa wnosi Êwiat∏o
do naszego ˝ycia.

5. Dzi´ki ZadoÊçuczynieniu Chrystusa jesteÊmy zbawieni od
drugiej Êmierci, która jest ostatecznà Êmiercià duchowà.
Wszyscy wejdà do któregoÊ królestwa chwa∏y, poza niewie-
loma wyjàtkami, które sta∏y si´ synami zatracenia.

6. Mamy nadziej´, ˝e b´dziemy ostatecznie zbawieni w króle-
stwie celestialnym. Poza innymi wymaganiami, zbawienie w

czy Jego podobizna zosta∏a
wyryta na waszych obliczach
(w. 14) — czy staliÊcie si´
podobni do Chrystusa w
postawie i zachowaniu

uràgaliÊcie (w. 18) — byliÊcie
Êwiadomie niepos∏uszni,
sprzeciwialiÊcie si´

szaty stanà si´ bia∏e (w. 21)
— symboliczne odniesienie
do zmazania grzechów

drwi (w. 30) — wyÊmiewa,
nie okazuje szacunku

twierdzicie (w. 37) — przypi-
sujecie sobie, udajecie

zb∏àdziç (w. 43) — pope∏niç
b∏àd

powo∏anie (w. 49) — upo-
wa˝nienie kap∏aƒskie

tym sensie, czyli wyniesienie, wymaga te˝, abyÊmy zawarli
Êwi´te przymierza w Êwiàtyniach Boga i pozostali im wierni
(zob. Conference Report, str. 76–78 lub Ensign, str. 55–57).

Alma 5:7–14 — Czym jest wielka przemiana serca?
JeÊli zbadamy kilka fragmentów z pism Êwi´tych, które opisujà
t´ przemian´, dowiemy si´, ˝e niektóre z cech charakterystycz-
nych, jakimi odznaczajà si´ osoby dotkni´te tà wielkà przemianà,
wyra˝ajà si´ w ten sposób:

• „Nie [majà] wi´cej pragnienia czynienia z∏a, lecz pragnienie
czynienia zawsze dobra” (Mosjasz 5:2).

• „[Przechodzà] z przyziemnego i upad∏ego stanu w stan
prawoÊci” (Mosjasz 27:25).

• „[Budzà si´] z g∏´bokiego snu” i sà „oÊwiecone Êwiat∏em
wiecznego S∏owa” (Alma 5:7).

• „[Stajà] si´ pokorni i [pok∏adajà] ufnoÊç w prawdziwym,
˝yjàcym Bogu” (Alma 5:13).

Starszy Merrill J. Bateman, Siedemdziesiàty, naucza∏, w jaki
sposób mo˝na doÊwiadczyç tej wielkiej przemiany: „Przemiana
w sercu i duszy pojawia si´ w wyniku zasiania i troszczenia
si´ o nasiono [zob. Alma 32:28]. Studiowanie pism Êwi´tych,
modlitwa, pos∏uszeƒstwo i s∏u˝ba — to kluczowe elementy
budowania wiary w Chrystusa” (w: Conference Report, paêdz.
1992, 38 lub Ensign, list. 1992, 28).

Zarówno król Beniamin, jak i Alma sà przyk∏adem mocy g∏o-
szenia s∏owa Bo˝ego w doprowadzaniu do wielkiej przemiany
(zob. Mosjasz 4:1–3; 5:1–2; Alma 5:7, 11–13).

Prezydent Ezra Taft Benson oÊwiadczy∏, kiedy mówi∏ o mocy
pism Êwi´tych, szczególnie o mocy Ksi´gi Mormona, wp∏ywajà-
cej na przemian´ sposobu ˝ycia: „To nie jest tak, ˝e Ksi´ga Mor-
mona jedynie naucza prawdy, choç zaiste to czyni. To nie jest
tak, ˝e Ksi´ga Mormona jedynie sk∏ada Êwiadectwo o Chrystu-
sie, choç zaiste to czyni. Lecz jest coÊ wi´cej. W ksi´dze tej tkwi
moc, która zacznie wp∏ywaç na wasze ˝ycie od chwili, w której
rozpoczniecie powa˝nie jà studiowaç. Odnajdziecie wi´kszà moc,
by oprzeç si´ pokusie. Odnajdziecie wi´kszà moc, by unikaç
podst´pów. Odnajdziecie wi´kszà moc, by trzymaç si´ prostej i
wàskiej Êcie˝ki. Pisma Êwi´te nazywane sà ‚[s∏owami] ˝ywota’
(NiP 84:85) i nic nie jest tak bliskie tej prawdy jak Ksi´ga Mormona
Kiedy zaczniecie ∏aknàç i pragnàç tych s∏ów, odkryjecie w ˝yciu
coraz to wi´kszà obfitoÊç” (w: Conference Report, paêdz. 1986,
6 lub Ensign, list. 1986, 7).

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Alma 5 wykonaj zadanie A i jedno z pozo-
sta∏ych zadaƒ (B–D).

Napisz list

Wyobraê sobie, ˝e masz przyjaciela/przyjació∏k´, który/a nie
traktuje zbyt powa˝nie religii i ewangelii. Jego czy jej postawa
jest w rzeczywistoÊci taka, jakiej nie mo˝emy przyjmowaç, jeÊli
chcemy byç zbawieni. Twój przyjaciel wierzy, ˝e Bóg zna nasze
s∏aboÊci i pomimo tego zbawi nas; my po prostu powinniÊmy
unikaç naprawd´ powa˝nych grzechów. OczywiÊcie, kochasz
swojego przyjaciela i chcesz, by zrozumia∏ i odnalaz∏ szcz´Êcie.
Napisz do niego/niej list i wyjaÊnij, na czym polega b∏àd w
takim pojmowaniu ZadoÊçuczynienia. Wykorzystaj prawdy
nauczane w Alma 5:10–42, które pomogà ci nauczaç przyjaciela.
Nie zapomnij wyjaÊniç w swoim liÊcie poni˝szych punktów:

A
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Alma

Zrozumienie pism Êwi´tych
Alma 6

Alma 7

Alma 7:11–13 — W jaki sposób ZadoÊçuczynienie
Jezusa Chrystusa mo˝e mi pomóc?
Wielu chrzeÊcijan rozumie, ˝e poprzez cierpienie w Getsemane
i na krzy˝u Zbawiciel zap∏aci∏ za nasze grzechy. W Alma 7:11–13
prorok Alma wyjaÊni∏, ˝e ZadoÊçuczynienie to w∏aÊnie czyni, a
ponadto jest czymÊ o wiele wi´cej. Alma Êwiadczy∏, ˝e Zbawiciel
przyszed∏ na Ziemi´, by wziàç na Siebie wszelkiego rodzaju
cierpienie, które jest cz´Êcià tego ziemskiego doÊwiadczenia.

• Wzià∏ na Siebie „boleÊci i choroby swego ludu” (w. 11).
Dotyczy to wszelkiego rodzaju nieszcz´Êç, które spotykajà
nas, nawet jeÊli nie zrobiliÊmy niczego z∏ego.

• Wzià∏ na Siebie Êmierç, abyÊmy mogli zmartwychwstaç
(zob. w. 12).

• Wzià∏ na siebie nasze s∏aboÊci (zob. w. 12), czyli niedomagania
i niedoskona∏oÊci cia∏a, umys∏u czy charakteru, z którymi
zmagamy si´, kiedy pragniemy staç si´ podobni do Chrystusa.

• Wzià∏ na Siebie nasze grzechy, abyÊmy mogli dostàpiç wyba-
czenia (zob. w. 13).

Starszy John H. Groberg, Siedemdziesiàty, powiedzia∏: „Âwiadcz´,
˝e nikt nigdy nie doÊwiadczy∏ i nigdy nie doÊwiadczy takiego
rozczarowania, zdrady, bólu, przeÊladowania, cierpienia czy
czegokolwiek innego, czego nie mo˝e przezwyci´˝yç Zbawiciel
i co nie jest przez Niego przezwyci´˝one! Nie mo˝ecie poczuç

proÊby o Jego ∏ask´ (w. 3) —
modlitwy o boskà pomoc

po∏o˝enie (w. 3, 18) — kryzys,
rozpaczliwa sytuacja

naczynie (w. 10) — osoba o
szczególnych cechach i
powo∏aniu

s∏aboÊci (w. 12) —
niedoskona∏oÊci

osaczajà (w. 15) — wp´dzajà
w k∏opoty

Jego cele pozostajà nie-
zmienne (w. 20) — Êcie˝ki
Boga sà wieczne i nie zmie-
niajà si´

litoÊciwi (w. 23) — tutaj:
gotowi do przyj´cia nauk
lub rad

stosujàcy umiar we
wszystkim (w. 23) — umiar-
kowani, narzucajàcy sobie
samokontrol´

hojnie ofiarowane (w. 5) —
ofiarowane bezp∏atnie i bez
ograniczeƒ

przepisy (w. 7) — zasady

Po wzmocnieniu KoÊcio∏a w Zarahemli
Alma uda∏ si´ do miasta Gideon. Oka-
za∏o si´, ˝e tamtejsi cz∏onkowie
KoÊcio∏a byli bardziej wierni ni˝
cz∏onkowie w Zarahemli. Dlatego te˝
jego przes∏anie do Âwi´tych w Gideon
by∏o nie tyle wezwaniem do pokuty, co

naukà i zach´tà. Zwróç uwag´ na to,
czego Alma naucza∏ w Alma 6–7

na temat misji Zbawiciela oraz
tego, co musimy zrobiç, byÊmy
byli oczyszczeni mocà Jego

ZadoÊçuczynienia.

• Co oznacza s∏owo zbawiony?

• Co to znaczy doÊwiadczyç „wielkiej przemiany” i „narodziç
si´ Bogu”? W jaki sposób ta zasada mo˝e pomóc danej osobie
zmieniç si´?

• Co mo˝emy zrobiç, by doÊwiadczyç tej wielkiej przemiany?

• Co jest konieczne, by nasze serca przemieni∏y si´ i byÊmy byli
narodzeni Bogu?

• Co si´ z nami stanie, jeÊli si´ nie zmienimy?

WyjaÊnij, czym jest dzieƒ sàdu

Alma opisa∏ dzieƒ sàdu, kiedy wszyscy staniemy przed Bogiem,
abyÊmy byli osàdzeni.

1. Wykorzystujàc informacje znajdujàce si´ w Alma 5:16–25,
porównaj uczucia osoby, która nie odpokutowa∏a, z uczuciami
osoby, która odpokutowa∏a.

2. Nauki i Przymierza 76:5–10 podajà wi´cej informacji na temat
tego, jak b∏ogos∏awione b´dà osoby, które odpokutowa∏y i
które sà prawe. Przestudiuj te wersety i porównaj, co Pan ofe-
ruje tym, którzy idà Jego Êladem, z tym, co diabe∏ oferuje
swoim naÊladowcom. Którego byÊ wola∏? Dlaczego? Jak byÊ
si´ czu∏, gdyby Pan przemówi∏ do ciebie s∏owami zapisanymi
w Alma 5:16?

Porównaj ze wspó∏czesnymi czasami

Alma wiedzia∏, ˝e cz∏onkowie KoÊcio∏a w jego czasach zmagajà
si´ z trudnymi wyzwaniami. Zbadaj Alma 5:26–35, 52–62 i
wypisz dwa wyzwania, o których wspomnia∏ Alma, które sà
równie˝ wyzwaniami w naszych czasach. Wykorzystujàc to,
czego dowiedzia∏eÊ si´ od Almy, wyjaÊnij, co mo˝emy zrobiç,
by sobie z nimi poradziç.

Napisz podsumowanie z u˝yciem
kluczowych s∏ów

Alma podzieli∏ si´
swoim Êwiadectwem
w Alma 5:37–52.
Wypisz, jakie jest,
twoim zdaniem,
pi´ç wa˝nych s∏ów
lub wyra˝eƒ w jego
Êwiadectwie. Wyja-
Ênij powody wybra-
nia ka˝dego s∏owa
czy wyra˝enia.

Alma 6–7
Alma naucza w Gideon

D

C

B
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bólu, tak emocjonalnego, jak i fizycznego, którego On by ju˝ nie
czu∏. Nie ma takiego po∏àczenia ludzkich emocji, fizycznej cho-
roby czy cierpienia, przed którym nie mo˝na znaleêç ucieczki
w ofierze Zbawiciela. On wie, jak nam pomóc. On chce nam
pomóc. Prosz´, pozwólmy Mu na to” („Trust the Lord” [ognisko
KSE dla m∏odych doros∏ych, 1 maja 1994], 6).

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Alma 6–7 wykonaj zadanie B i zadanie
A lub C.

Podsumuj przymierze chrztu

Przymierze to umowa, obietnica lub kontrakt zawarty pomi´dzy
dwiema osobami lub grupami. Porównaj Alma 7:15–16 oraz
Nauki i Przymierza 20:77 i napisz podsumowanie tego, co
obiecujemy Ojcu Niebieskiemu i co obiecuje On nam, kiedy
zawieramy przymierze chrztu (zob. Mosjasz 18, by uzyskaç
dodatkowà pomoc).

OdnieÊ ZadoÊçuczynienie do naszych
czasów

W Alma 7:9–16 Alma podzieli∏ si´ swym Êwiadectwem o ˝yciu
i misji Jezusa Chrystusa.

1. Zbadaj wersety 11–13 i wypisz cztery ró˝ne wyzwania, z jakimi
mo˝emy spotkaç si´ w tym ˝yciu, podczas których pomo˝e
nam ZadoÊçuczynienie Jezusa Chrystusa (zob. tak˝e podroz-
dzia∏ „Zrozumienie pism Êwi´tych”, dotyczàcy Alma 7:11–13).

2. Przy ka˝dej z poni˝szych sytuacji okreÊl, które z czterech
wyzwaƒ ona ilustruje i wyjaÊnij, w jaki sposób zwrócenie si´
do Jezusa Chrystusa pomog∏oby danej osobie.

a. Melinda ma dwanaÊcie lat. W ubieg∏ym miesiàcu mia∏a
wypadek samochodowy, podczas którego dozna∏a
parali˝u nóg.

b. Juan dokona∏ kilku z∏ych wyborów i zrobi∏ coÊ, czego teraz
si´ wstydzi. Jest przygn´biony i czuje si´ nic nie wart.

c. Michael ma 45 lat. Ma ˝on´ i dzieci. W∏aÊnie dowiedzia∏ si´,
˝e ma raka, a lekarze mówià, ˝e ma przed sobà nie wi´cej
ni˝ rok ˝ycia. Jest smutny, zagubiony, a nawet nieco z∏y.

d. Emma zosta∏a w∏aÊnie powo∏ana na prezydent klasy Laur.
Nigdy wczeÊniej nie mia∏a podobnego powo∏ania. Kocha
ewangeli´ i naprawd´ chce wykonaç dobrà robot´, ale jest
bardzo przestraszona i czuje, ˝e nie sprosta.

Zilustruj fragment pisma Êwi´tego

Przestudiuj Alma 7:19–21 i narysuj ilustracj´ przedstawiajàcà
wa˝nà zasad´ ewangelii, którà tam znajdziesz. Zatytu∏uj ilu-
stracj´ wyra˝eniem, które wyjaÊni, co ona przedstawia.

C

B

A

Praca misjonarska wymaga wielkiego wysi∏ku i mo˝e czasami
wywo∏ywaç zniech´cenie. Kiedy Prezydent Gordon B.
Hinckley by∏ m∏odym misjonarzem w Anglii, poczu∏ wielkie
zniech´cenie. „Napisa∏ do swojego ojca, ˝e niczego nie osiàga
w pracy misjonarskiej i ˝e nie widzi sensu, by marnowaç
swój czas i pieniàdze ojca. Bryant Hinckley, odpowiadajàc mu
jako ojciec i prezydent palika, przes∏a∏ mu krótkà i treÊciwà
odpowiedê: ‚Drogi Gordonie, otrzyma∏em Twój ostatni list.
Mam tylko jednà sugesti´: zapomnij o sobie i weê si´ do
pracy’” (Sheri L. Dew, Go Forward With Faith: The
Biography of Gordon B. Hinckley [1996], 64).

Alma odczuwa∏ zniech´ce-
nie, kiedy g∏osi∏ w Ammo-
nihah. Kiedy b´dziesz
czytaç o jego doÊwiadcze-
niu, poszukaj, w jaki
sposób Pan zach´ci∏ i
wzmocni∏ go na tyle, by
kontynuowa∏ swà prac´.

Alma 8
Alma spotyka Amuleka
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Ludzie o twardym sercu, mieszkajàcy w Ammonihah, byli
êli na Alm´ i Amuleka i zniewa˝ali ich. Póêniej, tych dwóch
wiernych misjonarzy zosta∏o wtràconych do wi´zienia. Jak byÊ
zareagowa∏, gdyby spotka∏ ci´ sprzeciw tego typu? Podczas
czytania Alma 9 wyobraê sobie, ˝e jesteÊ tam z Almà.
Jakiego rodzaju odwagi potrzeba, ˝eby stawiç czo∏a takim
ludziom? Co móg∏byÊ powiedzieç, co pomog∏oby im? Nauki
Almy i Amuleka skierowane do ludu Ammonihah znajdujà
si´ w rozdzia∏ach 9–14.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Alma 9

Alma 9:26–27 — Uzdrawiajàcy proces pokuty
Prezydent James E. Faust,
Drugi Doradca w Radzie
Prezydenta KoÊcio∏a, powie-
dzia∏: „Ka˝dy z nas dokonuje
z∏ych zwrotów na swej Êcie˝ce.
Wierz´, ˝e dobry i mi∏osierny
Bóg, którego dzieçmi jesteÊmy,
osàdzi nas za pope∏nione z∏o
na tyle ∏askawie, na ile b´dzie
móg∏, i da nam maksymalnie
du˝o b∏ogos∏awieƒstw za uczy-
nione dobro. Wznios∏a wypo-
wiedê Almy [w Alma 9:26] jest
dla mnie tego potwierdzeniem”
(w: Conference Report, paêdz.
1996, 75 lub Ensign, list.
1996, 53).

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Alma 9 wykonaj zadania A i B lub
zadanie C.

Czego mo˝emy nauczyç si´ z tej historii?

Policz, ile razy Alma u˝y∏ wyra˝eƒ „czy˝ nie pami´tacie” i „jak
mogliÊcie zapomnieç” w Alma 9:7–14.

1. Wypisz przyk∏ady, jakich u˝y∏ z historii Nefitów i Lamanitów,
by ukazaç koniecznoÊç odpokutowania.

2. Zapisz swoje pomys∏y na temat tego, jak ka˝dy z tych przy-
k∏adów pomóg∏by odpokutowaç ludziom w Ammonihah.

3. W jaki sposób jego przyk∏ady pomagajà ci odczuwaç wi´ksze
pragnienie odpokutowania?

A

spierali si´ (w. 1) — k∏ócili
si´, debatowali

o hardych karkach (w. 5, 31)
— uparci, dumni

przewrotne pokolenie (w. 8)
— êli ludzie

sprawdzi∏o si´ (w. 14) —
okaza∏o si´ prawdziwe

l˝ej (w. 15) — lepiej

pozwoli im d∏u˝ej zostaç na
ziemi (w. 16) — przed∏u˝y
ich ziemskie ˝ycie

Zrozumienie pism Êwi´tych
Alma 8

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Alma 8 wykonaj dwa z poni˝szych zadaƒ
(A–C).

Napisz artyku∏

Porównaj doÊwiadczenie Almy w ziemi Melek (zob. Alma 8:3–6)
do doÊwiadczenia w Ammonihah (zob. w. 7–13). Co byÊ napisa∏,
gdybyÊ by∏ reporterem wyznaczonym do napisania artyku∏u na
temat bytnoÊci Almy w ka˝dym z tych miejsc? Nie zapomnij
napisaç, jak by∏ tam traktowany i dlaczego, twoim zdaniem,
tak go potraktowano.

Podsumuj, co zosta∏o powiedziane

Anio∏ przemówi∏
zarówno do Almy, jak
i Amuleka.

1. Podsumuj, co anio∏
powiedzia∏ do
Almy (zob. Alma
8:14–17), a co do
Amuleka (zob.
Alma 8:20; 10:7).

2. W jaki sposób
s∏owa anio∏a
mog∏yby zach´ciç
dzisiejszych
misjonarzy?

Napisz list do domu

Wyobraê sobie, ˝e jesteÊ Almà lub Amulekiem i piszesz list do
domu. Przestudiuj Alma 8:21–32 i napisz list, w którym opiszesz,
co przydarzy∏o si´ podczas misji w Ammonihah.

Alma 9
Alma g∏osi pokut´ mieszkaƒcom

Ammonihah

C

B

A

Êwi´te powo∏anie od Boga
(w. 4) — Kap∏aƒstwo
Melchizedeka

obrzucili go obelgami (w. 13)
— zniewa˝yli, obrazili

udr´ka (w. 14) — smutek,
˝al, m´ka

sprzeczne z zasadami (w. 17)
— przeciwne prawom

sta∏ si´ bardziej niegodziwy
(w. 28) — sta∏ si´ jeszcze
gorszy
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Sporzàdê spis

W Ksi´dze Almy 9:18–22 Alma wymienia wiele b∏ogos∏awieƒstw,
jakie otrzymali Nefici.

1. W swoim zeszycie sporzàdê dwie kolumny. W jednej kolumnie
wypisz doczesne (fizyczne) b∏ogos∏awieƒstwa, jakie otrzymali
Nefici, a w drugiej — b∏ogos∏awieƒstwa duchowe.

2. Przeczytaj ostrze˝enie Almy w Ksi´dze Almy 9:23–24.
W jaki sposób jego ostrze˝enie ma zastosowanie do Nauk
i Przymierzy 82:3? Dlaczego?

Przygotuj plakat

Przygotuj plakat, który przedstawi doktryny nauczane w Alma
9:25–30. Zaprojektuj go w taki sposób, byÊ móg∏ u˝yç go w klasie,
by pomóc innym studentom w lepszym zrozumieniu nauk
Almy na temat Jezusa Chrystusa.

Amulek

Zrozumienie pism Êwi´tych
Alma 10

krewni, bliscy (w. 4, 7, 11) —
cz∏onkowie rodziny

przez pracowitoÊç i zaradnoÊç
(w. 4) — przez ci´˝kà,
uczciwà prac´

tajemnice (w. 5) — prawdy,
które mogà byç znane jedynie
poprzez boskie objawienie

zachowanie (w. 5) —
uratowanie

objawiç (w. 10) — uczyniç
znanym

podst´py (w. 13) — przebieg∏y
i mylàcy sposób mówienia i
zadawania pytaƒ

Biskup H. David Burton, b´dàcy wówczas Pierwszym
Doradcà w Przewodniczàcej Radzie Biskupiej, naucza∏:

„Alma i Amulek wys∏uchali anio∏a. Odpowiedzieli
na powo∏anie do s∏u˝by misjonarskiej i g∏osili

pokut´. Nie ugi´li si´ w obliczu przeciwnoÊci
i uwi´zienia. Byli bohaterami, których ˝ycie

warte jest naÊladowania” (w: Conference
Report, kwiec. 1993, 60 lub Ensign,

maj 1993, 47). Kiedy b´dziesz czy-
taç o nawróceniu i Êwiadectwie
Amuleka, zastanów si´, w jaki
sposób wiedza o Jezusie Chrystusie
pomog∏a mu w tych trudnych cza-

sach. Jakie przymioty posiada∏ Amulek,
które chcia∏byÊ naÊladowaç?

Alma 10
Âwiadectwo Amuleka

C

B

Alma 10:22–23 — „Modlitwy sprawiedliwych”
Prezydent Spencer W. Kimball, pe∏niàcy wówczas obowiàzki
Prezydenta Kworum Dwunastu Aposto∏ów, powiedzia∏: „Wiele
g∏osów kuszàcych duchów popiera cielesne przyjemnoÊci i
czerpanie nieograniczonej satysfakcji fizycznej. Nasz Êwiat jest
teraz niemal taki sam jak w czasach proroka Nefitów, który
powiedzia∏: ‚[...] gdyby nie modlitwy sprawiedliwych [...] wasza
zag∏ada nastàpi∏aby [...]’ (Alma 10:22). OczywiÊcie, jest teraz
naprawd´ wielu prawych i wiernych, którzy ˝yjà zgodnie ze
wszystkimi przykazaniami i których ˝ycie i modlitwy zachowujà
ten Êwiat od zniszczenia” (w: Conference Report, kwiec. 1971, 7
lub Ensign, czerw. 1971, 16).

Przodkowie Amuleka

Józef
(sprzedany do Egiptu)

▼
Manasses

Lehi
(który opuÊci∏ Jerozolim´)

▼
Nefi

Aminadi
(który przet∏umaczy∏ napis na Êcianie Êwiàtyni)

Ismael
▼

Giddonah
▼

Amulek
▼

Relacje ojciec–syn potomek

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Alma 10 wykonaj dwa z poni˝szych
zadaƒ (A–C).

Przeprowadê wywiad z osobà nowo
nawróconà

Porozmawiaj z osobà niedawno nawróconà do KoÊcio∏a na temat
jej nawrócenia i Êwiadectwa. Porównaj doÊwiadczenie tego
nawróconego z doÊwiadczeniem Amuleka, jak jest to opisane
w Alma 10:1–11. Odpowiedz na poni˝sze pytania:

1. W czym ich doÊwiadczenia by∏y podobne?

2. W czym ich doÊwiadczenia ró˝ni∏y si´?

3. W czym Alma 10:8 podobne jest do 1 Nefi 3:7?

A

wykrzywiaç (w. 18) —
zmieniaç, psuç

zaraza (w. 22–23) — choroba
lub plaga

zniewa˝a (w. 24, 29) — kryty-
kuje, obra˝a
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Wagi i miary Nefitów
Monety srebrne = Monety z∏ote = wartoÊç w zbo˝u

leah brak 1/8 miary

sziblum brak 1/4 miary

sziblon brak 1/2 miary

senum senina 1 miara

brak antion 1 1/2 miary

amnor seon 2 miary

ezrom szun 4 miary

onti limnah 7 miar

Alma 11:38–39 — W jaki sposób Jezus Chrystus jest
te˝ „Wiecznym Ojcem”?
Zobacz podrozdzia∏ „Zrozumienie pism Êwi´tych”, odnoszàcy
si´ do Mosjasz 15:1–7 (str. 84).

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Alma 11 wykonaj zadania A i B.

Oblicz

Przeczytaj Alma 11:1–19 i rozwià˝ nast´pujàce dzia∏ania
matematyczne:

1. Ile miar zbo˝a móg∏by kupiç s´dzia Nefitów za swe dzienne
wynagrodzenie? (zob. w. 3, 7).

2. Ile dniówek sk∏ada∏o si´ na sum´ onti srebra? (zob. w. 11–13).

3. Ile dniówek zaoferowa∏ Zeezrom Amulekowi, gdyby wypar∏
si´ swojego Êwiadectwa? (zob. w. 22).

4. Jak sàdzisz, ile warta by∏aby ∏apówka Zeezroma w dzisiejszych
czasach?

5. Jak sàdzisz, dlaczego informacja o systemie monetarnym
Nefitów jest wa˝na?

Pomocne dla misjonarzy fragmenty
z pism Êwi´tych

Misjonarzom zadaje si´ wiele pytaƒ. Zapisz, których wersetów z
Alma 11:36–46 u˝y∏byÊ, by odpowiedzieç na ka˝de z poni˝szych
pytaƒ:

1. Jak b´d´ wyglàda∏, kiedy zmartwychwstan´?

2. Ilu ludzi, ˝yjàcych na Ziemi, zmartwychwstanie?

3. Co musz´ zrobiç, by wejÊç do nieba?

4. Czy po zmartwychwstaniu kiedyÊ jeszcze umr´?

B

A

Przygotuj s∏owniczek

1. Kiedy b´dziesz czytaç Alma 10:12–32, wypisz s∏owa, które
opisujà prawników i s´dziów w Ammonihah.

2. Jak sàdzisz, dlaczego ci wykszta∏ceni, bogaci i wp∏ywowi
ludzie tak bardzo przej´li si´ s∏owami Almy i Amuleka?

WyjaÊnij

W Alma 10:22–23 Amulek naucza∏ pewnej wa˝nej doktryny.
Przestudiuj te wersety i odpowiedz na poni˝sze pytania:

1. Co ochroni∏o miasto Ammonihah przed zniszczeniem?

2. Jakie sà przyk∏ady na to, ˝e ta zasada jest prawdziwa tak˝e
dzisiaj?

3. Jakie pocieszenie i pewnoÊç daje ci ta zasada?

Czy zaprzeczy∏byÊ swemu Êwiadectwu za du˝à sum´ pieni´-
dzy? W Alma 11 Zeezrom, niegodziwy prawnik, pragnà∏
podwa˝yç nauki Almy i Amuleka. Odnajdê wzmiank´ o tym,
jak du˝à sum´ pieni´dzy zaoferowa∏ Amulekowi za to, by
zaprzeczy∏ istnieniu Boga. Zwróç te˝ uwag´ na to, jak
Amulek wprawi∏ w zak∏opotanie Zeezroma.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Alma 11

Alma 11:5–19 — System monetarny Nefitów
Poni˝szy wykres pomo˝e ci lepiej zrozumieç system monetarny
Nefitów w czasie panowania s´dziów. Zwróç uwag´ na to, ˝e
codziennà zap∏atà s´dziego w owych czasach by∏a równowar-
toÊç jednej seniny z∏ota (zob. Alma 11:3).

rozliczanie si´ (w. 5, 14, 18)
— sposób p∏atnoÊci

zysk (w. 24) — pieniàdze

uwolnienie, uwolni z wi´zów
Êmierci (w. 41–42) — prze-
zwyci´˝enie Êmierci poprzez
Zmartwychwstanie

Êmierç cia∏a (w. 42) —
fizyczne, Êmiertelne

Przywrócenie (w. 44) —
Zmartwychwstanie

Alma 11
Zmartwychwstanie „b´dzie

dane wszystkim”

C

B
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Zeezrom

Zrozumienie pism Êwi´tych
Alma 12

Alma 12:9–10 — W jaki sposób mog´ poznaç
„tajemnice Boga”?
Wspó∏czesne objawienia uczà nas, ˝e nasz post´p jest stopniowy.
Otrzymujemy wi´cej Êwiat∏a i prawdy wtedy, kiedy zachowu-
jemy boskie przykazania i ˝yjemy zgodnie ze Êwiat∏em i
prawdà, jakie ju˝ posiadamy. (Zob. NiP 84:44–47; 93:20, 27–28).

Alma 12:16–18, 32 — Czym jest druga Êmierç?
Starszy Boyd K. Packer, cz∏onek Kworum Dwunastu Aposto-
∏ów, wyjaÊni∏: „ZadoÊçuczynienie by∏o absolutnie niezb´dne,
aby ludzie mogli si´ oczyÊciç z grzechu i przezwyci´˝yç drugà

wyrafinowany (w. 4) —
przemyÊlny, przebieg∏y,
podst´pny

obrzucili obelgami (w. 4) —
krytykowali kogoÊ, zniewa˝ali

cherubin (w. 21) — rodzaj
anio∏a

okres próby, stan przygoto-
wania (w. 24, 26) — czas
sprawdzenia

od za∏o˝enia Êwiata (w. 25)
— w okresie ˝ycia przed
przyjÊciem na ziemi´

odpuszczenie (w. 34) — prze-
baczenie

prowokowaç, sprowokowany
(w. 36–37) — dawaç komuÊ
powód do z∏oÊci; termin „w
pierwszym sprowokowaniu”
mo˝e odnosiç si´ do Upadku
ludzkoÊci lub do momentu,
kiedy dzieci Izraela szemra∏y
i wybra∏y niegodziwoÊç po
tym, jak Pan uratowa∏ je z
ziemi egipskiej.

Mo˝esz mieç w swoim ˝yciu wiele
okazji, aby dzieliç si´ ewangelià

i nauczaç tych, którzy nie sà
cz∏onkami KoÊcio∏a. 11 roz-

dzia∏ Ksi´gi Almy opowiada
o doÊwiadczeniu Amuleka z

Zeezromem. Rozdzia∏ 12 to zapis
nauk, jakie Alma przekaza∏

Zeezromowi i zgromadzonym
ludziom. Podczas czytania

rozdzia∏u 12 zastanów
si´, w jaki sposób misjo-
narze mogà w dzisiej-
szych czasach
wykorzystaç te nauki i
doktryny podczas swoich
dyskusji.

Alma 12
Alma naucza planu zbawienia

Êmierç, która jest Êmiercià duchowà i oddziela nas od naszego
Ojca w Niebie. Bo, jak siedmiokrotnie pouczajà nas pisma
Êwi´te, ˝adna nieczysta rzecz nie mo˝e przebywaç w obecnoÊci
Boga” (w: Conference Report, kwiec. 1988, 82 lub Ensign, maj
1988, 70; zob. tak˝e numer 5 w cz´Êci „Zrozumienie pism Êwi´-
tych” dla Alma 5:9 str. 100).

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Alma 12 wykonaj dwa z poni˝szych
zadaƒ (A–C).

Podaj definicj´

1. Przeczytaj Alma 12:6 i wypisz trzy sformu∏owania, które
okreÊlajà zamys∏y Szatana.

2. Do ka˝dego sformu∏owania dopisz jednà metod´, jakà Szatan
stosuje, aby zwieÊç m∏odzie˝ w dzisiejszych czasach.

3. Przestudiuj Alma 12:9–11 i napisz definicj´ terminu „[∏aƒcu-
chy] piek∏a”.

Napisz przemówienie

PrzypuÊçmy, ˝e masz podczas spotkania sakramentalnego
wyg∏osiç przemówienie na temat: „Sàd Ostateczny”. Napisz
krótkie przemówienie na podstawie Alma 12:12–18. Wykorzy-
staj co najmniej dwa cytaty z podanych fragmentów.

Upadek w gór´

Przeczytaj Alma 12:19–27 i odpo-
wiedz na nast´pujàce pytania:

1. Co si´ sta∏o, kiedy Adam skosz-
towa∏ zakazanego owocu?

2. Co by si´ sta∏o, gdyby Adam
spróbowa∏ owocu z drzewa ˝ycia
po tym, jak spróbowa∏ zakaza-
nego owocu? (zob. w. 23).

3. Dlaczego, zanim zmartwych-
wstaniemy i zostaniemy osà-
dzeni, musimy przejÊç „okres
próby”? (zob. Alma 42:4–5).

Kap∏aƒstwo to upowa˝nienie udzielone cz∏owiekowi przez
Boga, aby s∏u˝y∏ ku zbawieniu Jego dzieci. Przed naszym
przyjÊciem na ziemi´ Ojciec Niebieski wybra∏ tych m´˝-
czyzn, o których wiedzia∏, ˝e b´dà Mu pomocni podczas ich

Alma 13
Kap∏aƒstwo Boga

C

B

A
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Podà˝anie za naukami s∏ug Pana cz´sto wymaga odwagi. Jed-
nak wyzwania, jakie stan´∏y przed pokornymi w 14 rozdziale
Ksi´gi Almy, by∏y naprawd´ niesamowite. Byç mo˝e zaskoczy
ci´, ile nowo nawróceni i inni prawi ludzie muszà znieÊç w
imi´ swej wiary. Zwróç szczególnà uwag´ na to, co Amulek
sàdzi∏ o tym, co ujrza∏ oraz na si∏´ i màdroÊç Almy. Ponadto,
postaraj si´ wyobraziç sobie, co pomyÊleli niegodziwi, kiedy
zobaczyli, co na koniec sta∏o si´ z Almà i Amulekiem.

Zrozumienie pism Êwi´tych

Alma 14

Alma 14:8–11—Dlaczego Pan pozwala, aby
sprawiedliwi cierpieli?
Wielu z nas mo˝e czuç si´ tak samo jak Amulek, kiedy zobaczy∏
cierpienie sprawiedliwych, pokornych ludzi. Jednak Alma
pomóg∏ mu (i nam) zrozumieç, ˝e Ojciec Niebieski posiada
szerszà wizj´ tego, co Êmiertelnikom mo˝e si´ wydawaç trage-
dià. Starszy Spencer W. Kimball, b´dàcy wówczas cz∏onkiem
Kworum Dwunastu Aposto∏ów, wyjaÊni∏:

uràgaç (w. 2, 5, 7) — krytyko-
waç, obra˝aç

skrycie (w. 3) — w tajemnicy,
na osobnoÊci

udr´ka (w. 6) — ból,
cierpienie

kaêƒ (w. 9) — cierpienie i
Êmierç z powodu wiary lub
przekonaƒ

byç trawionym przez ogieƒ
(w. 9–10) — byç zniszczo-
nym, zaznaç Êmierci w ogniu

jezioro siarki (w. 14) — p∏o-
nàca siarka; tu symbolicznie
oznacza cierpienie i m´czar-
nie niegodziwych

Alma 14
Przes∏anie ewangelii rozsierdza

niegodziwych

˝ycia doczesnego. Skàd wiedzia∏, kogo wybraç? Alma to
wyjaÊni∏ i pomóg∏ nam te˝ zrozumieç, jak wielka odpowie-
dzialnoÊç spoczywa na tych, którzy otrzymujà kap∏aƒstwo.
Po przeczytaniu 13 rozdzia∏u Ksi´gi Almy b´dziesz umia∏
wyjaÊniç, dlaczego kap∏aƒstwo jest wa˝ne oraz czego Pan
oczekuje od tych, którzy posiadajà t´ moc.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Alma 13

Alma 13:1–18 — „Na wzór kap∏aƒstwa Boga”
Sformu∏owanie „na wzór kap∏aƒstwa Boga” w tej czy innej for-
mie pojawia si´ wiele razy w 13 rozdziale Ksi´gi Almy. Odnosi
si´ ono do Kap∏aƒstwa Melchizedeka. Przed czasami Melchi-
zedeka kap∏aƒstwo to „zwa∏o si´ [...] Âwi´tym Kap∏aƒstwem
pod∏ug Systemu Syna Bo˝ego.

Lecz z szacunku, czyli powa˝ania, dla imienia Najwy˝szej
Istoty, aby uniknàç zbyt cz´stego powtarzania Jego imienia, oni,
czyli KoÊció∏ w staro˝ytnych czasach nazwali kap∏aƒstwo to
imieniem Melchizedeka, czyli Kap∏aƒstwem Melchizedeka”
(NiP 107:3–4).

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania 13 rozdzia∏u Ksi´gi Almy wykonaj zada-
nie A i B lub C.

WyjaÊnij znaczenie

Przeczytaj Alma 13:1–6, a nast´pnie streÊç to przes∏anie w∏a-
snymi s∏owami.

Przeprowadê wywiad z posiadaczem
kap∏aƒstwa

Przeczytaj Alma 13:7–13 z kimÊ, kto posiada Kap∏aƒstwo Mel-
chizedeka. Nast´pnie zadaj mu poni˝sze pytania i zapisz odpo-
wiedzi:

1. Jaka jest, twoim zdaniem, najwa˝niejsza doktryna, jakiej uczà
te wersety?

2. Dlaczego uwa˝asz, ˝e posiadanie Kap∏aƒstwa Melchizedeka
to zaszczyt?

3. Jak by to by∏o, gdyby wszyscy posiadacze kap∏aƒstwa odpo-
wiadali opisowi z wersu 12?

Przedstaw przywódc´ koÊcielnego

Zosta∏eÊ poproszony o przedstawienie Melchizedeka, który ma
przemawiaç na ognisku. Wykorzystaj Alma 13:14–19, aby zgro-
madziç informacje potrzebne do twojego wystàpienia. Zapisz,
co powiedzia∏byÊ, przedstawiajàc tego wspania∏ego cz∏owieka.

C

B

A

uÊwi´ceni (w. 11) — oczysz-
czeni z grzechu

szaty sta∏y si´ Ênie˝nobia∏e
(w. 11) — grzechy zosta∏y
wybaczone

odraza (w. 12) — nienawiÊç

wasze uczynki Êwiadczy∏y
o (w. 13) — dobre uczynki
spe∏ni∏y wymagania

przekr´caç (w. 20) — wypa-
czaç, zmieniaç znaczenie
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Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania 14 rozdzia∏u Ksi´gi Almy wykonaj
zadanie A lub B.

WyjaÊnij zasady

1. Przestudiuj Alma 14:8–11; 60:13 oraz cytat z wypowiedzi
Starszego Kimballa, który znajduje si´ w cz´Êci „Zrozumienie
pism Êwi´tych” dla Alma 14:8–11 i wyjaÊnij, dlaczego, twoim
zdaniem, Alma i Amulek nie u˝yli mocy kap∏aƒstwa, aby
ratowaç ginàcych sprawiedliwych. Zwróç szczególnà uwag´
na podszepty Ducha, którymi kierowa∏ si´ Alma.

2. W jaki sposób wypowiedê Starszego Kimballa wyjaÊnia, dla-
czego Alma i Amulek musieli tak d∏ugo czekaç, zanim otrzy-
mali moc, by uwolniç si´ z wi´zienia? (zob. Alma 14:26–29).

Pytania bez odpowiedzi

Po zmuszeniu Almy i Amuleka, by patrzyli na Êmierç wiernych
w ogniu, niegodziwi s´dziowie z Ammonihah zadali im wiele
pytaƒ, z których siedem znajduje si´ w Alma 14:14–21.

1. Odnajdê te pytania i zapisz je w zeszycie, a nast´pnie odpo-
wiedz na nie tak, jak, twoim zdaniem, zrobiliby to Alma i
Amulek, gdyby uznali za w∏aÊciwe, by na nie odpowiadaç.

2. Przeczytaj Alma 14:2–5, a nast´pnie 3 Nefi 14:6 oraz Ew.
Mateusza 27:11–14 i wyjaÊnij, dlaczego wed∏ug ciebie odmó-
wili odpowiedzi na pytania niegodziwych s´dziów.

B

A

„Wielu ludzi krytycznie podchodzi do sytuacji, kiedy
ginie sprawiedliwa osoba, kiedy m∏ody ojciec lub matka

sà zabierani od swoich rodzin
lub kiedy Êmierç jest wynikiem

rozboju. Niektórzy stajà si´
rozgoryczeni, kiedy wydaje
im si´, ˝e nie otrzymujà
odpowiedzi na swe cz´ste
modlitwy. Niektórzy tracà
wiar´ i gorzkniejà, kiedy

uroczyste obrz´dy Êwi´tych
m´˝czyzn zdajà si´ nie przy-
nosiç efektu. [...] Lecz gdyby

wszyscy chorzy byli uzdra-
wiani, wszyscy prawi
chronieni, a niegodziwi
niszczeni, ca∏y program
Ojca by∏by niewa˝ny, a pod-
stawowa zasada ewange-

lii, wolnoÊç dokonywania wyboru, leg∏aby w
gruzach. [...]

Gdyby na wszystkie modlitwy natychmiast przychodzi∏y
odpowiedzi zgodne z naszymi egoistycznymi pragnie-
niami i naszym ograniczonym zrozumieniem, by∏oby nie-
wiele lub nie by∏oby wcale cierpienia, bólu, rozczarowaƒ
czy nawet Êmierci; a bez nich, nie by∏oby tak˝e radoÊci,
sukcesu, zmartwychwstania, ˝ycia wiecznego i boskoÊci”
(„Tragedy or Destiny”, Improvement Era, marz. 1966, 180,
210; zob. tak˝e Alma 60:13; NiP 98:13).

3. Czy konieczne jest odpowiadanie ka˝dej osobie, która
wyÊmiewa si´ z twojej wiary lub krytykuje prac´ Pana?
Dlaczego tak lub dlaczego nie?

Jak ju˝ wiesz z 14 rozdzia∏u Ksi´gi Almy, niegodziwi ludzie
z Ammonihah wyp´dzili cz´Êç tych, którzy uwierzyli w prze-
s∏anie Almy (∏àcznie z Zeezromem), a pozosta∏ych spalili.
Alma 15 mówi o tym, dokàd udali si´ ci wierni oraz co sta∏o
si´ z Zeezromem i Amulekiem, którzy stracili wszystko, co
posiadali w Ammonihah. Zwróç tak˝e uwag´ na to, czego ten
rozdzia∏ uczy nas na temat skutków poczucia winy i mocy
ZadoÊçuczynienia.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Alma 15

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Alma 15 wykonaj jedno z poni˝szych
zadaƒ (A–C).

dr´czyç (w. 3) — odczuwaç
m´k´, ból

przypisywali (w. 15) — uzna-
wali kogoÊ za sprawc´ czegoÊ

zosta∏a poskromiona (w.
17) — by∏a powstrzymana,
zatrzymana

Êwi´te przybytki (w. 17) —
miejsca oddawania czci

Alma 15
Misja do ziemi Sidom
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Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Alma 16 wykonaj jedno z poni˝szych
zadaƒ (A–C).

Narysuj map´

1. W zeszycie narysuj uproszczonà mapk´ ziem z Ksi´gi Mor-
mona, która znajduje si´ na str. 203. NanieÊ na nià nazwy
miejsc, o których mowa w Alma 16:1–8. Nast´pnie, za
pomocà strza∏ek i podpisów, wyjaÊnij, co wydarzy∏o si´ w
wersetach od 1 do 8.

2. Czego Mormon chcia∏ nas nauczyç poprzez t´ histori´?

Wyobraê sobie, ˝e uczestniczysz w tej
historii

Przypomnij sobie, jak wyglàda∏o ˝ycie w Zarahemli, kiedy
„KoÊció∏ umocni∏ si´ w ca∏ym kraju i okolicach” (Alma 16:15;
zob. w. 15–21). Opisz dwie rzeczy, które podoba∏yby ci si´ naj-
bardziej, gdybyÊ tam wówczas mieszka∏.

Opisz korzyÊci

Odszukaj w 16 rozdziale Ksi´gi Almy co najmniej trzy rzeczy,
które przynios∏yby korzyÊç twojej spo∏ecznoÊci, gdyby wszyscy
˝yli zgodnie z ewangelià i opisz je.

Ammon, Aaron, Omner, Himni

Alma 17
Misja wÊród Lamanitów

C

B

A

niesnaski (w. 18) — k∏ótnie,
spory

z∏oÊliwoÊci (w. 18) — prag-
nienie zranienia innej osoby,
nienawiÊç

uràganie (w. 18) — krytyko-
wanie, obra˝anie

rozpusta (w. 18) — uczynki
wywo∏ane po˝àdaniem

Co móg∏ powiedzieç?

Przeczytaj Alma 15:1–4, a
nast´pnie napisz wiadomoÊç,
jakà, twoim zdaniem, Zeezrom
chcia∏by przekazaç Almie i
Amulekowi.

Zrób zapis w dzienniku

Zrób taki zapis w dzienniku, jakbyÊ by∏ Zeezromem lub Almà,
opowiadajàcym o wydarzeniach opisanych w Alma 15:5–12.

Podaj wspó∏czesny przyk∏ad

1. Na podstawie Alma 15:16 sporzàdê list´ rzeczy, jakie Amulek
poÊwi´ci∏, aby s∏u˝yç Panu.

2. Opisz osob´, którà znasz, a która, podobnie jak Amulek, by∏a
gotowa do poÊwi´cenia, aby s∏u˝yç na misji.

Alma ostrzeg∏ niegodziwych w Ammonihah, ˝e, je˝eli nie
odpokutujà, zostanà zniszczeni (zob. Alma 8:16–17; 9:4).
Rozdzia∏ 16 Ksi´gi Almy opowiada o tym, jak wype∏ni∏o si´
to proroctwo. Paradoksalnie, pozosta∏a cz´Êç krainy cieszy∏a
si´ b∏ogos∏awieƒstwami Pana, kiedy KoÊció∏ wzrasta∏ dzi´ki
naukom i przewodnictwu Almy. Podczas czytania tego roz-
dzia∏u zastanów si´, czego Mormon chcia∏ nas nauczyç,
pokazujàc kontrast mi´dzy historià Ammonihah a opisem
b∏ogos∏awieƒstw, jakie sp∏ywa∏y na sprawiedliwych.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Alma 16

Zaszczepianie to proces ∏àczenia
ga∏àzki jednej roÊliny z pniem innej.
To symbol tego, jak my ∏àczymy si´
z Jezusem Chrystusem.

dostateczna (w. 3) — wystar-
czajàco du˝a

spustoszone, pustkowie (w.
10–11) — teren niezamiesz-
ka∏y, opuszczony

synagogi (w. 13) — koÊcio∏y,
miejsca oddawania czci

zaszczepieni w prawdziwà
winoroÊl (w. 17) — po∏àczyç z
Chrystusem i Jego KoÊcio∏em

Alma 16
Zag∏ada miasta Ammonihah

C

B

A
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W 28 rozdziale Ksi´gi Mosjasza czterej synowie króla
Mosjasza woleli raczej s∏u˝yç na misji ni˝ zasiàÊç na tronie
królewskim. Alma 17 to poczàtek opisu ich misji poÊród
Lamanitów i cudowny przyk∏ad tego, co to znaczy byç
misjonarzem. Podczas czytania kilku nast´pnych rozdzia∏ów,
zwróç szczególnà uwag´ na to, czego si´ dowiesz na temat
przygotowania, post´powania i nauk skutecznych misjonarzy.
Pami´taj, ˝e, aby stosowaç to, czego si´ nauczysz, nie trzeba
byç pe∏noetatowym misjonarzem.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Alma 17

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Alma 17 wykonaj zadanie A lub B.

Rozpoznaj wzorzec

1. Sporzàdê w zeszycie prosty diagram na wzór tego, który
znajduje si´ poni˝ej. Nast´pnie przeczytaj Alma 17:2–3 i
zapisz w kolejnych okienkach wzorzec, zgodnie z którym
post´powali synowie Mosjasza, aby uzyskaç duchowà moc.

2. Które z tych duchowych b∏ogos∏awieƒstw najbardziej prag-
nà∏byÊ otrzymaç? Co musisz zrobiç, aby to otrzymaç?

Zastosowanie pism Êwi´tych

Zastanów si´ nad nast´pujàcà sytuacjà: Starszy Brown i Starszy
Wilson to pierwsi misjonarze wys∏ani do niewielkiego, po∏o˝o-
nego na uboczu miasteczka. Burmistrz dowiedzia∏ si´ o przy-
jeêdzie misjonarzy i wys∏a∏ do nich wiadomoÊç, ˝e nie sà tam
mile widziani. Podczas porannego studiowania ewangelii starsi
przeczytali Alma 17. Obaj poczuli, ˝e powinni zastosowaç to,
czego si´ nauczyli, do swojej obecnej sytuacji.

1. Napisz zakoƒczenie tej historii, w którym ujmiesz to, co,
twoim zdaniem, ci dwaj starsi mogli zrobiç, aby zastosowaç
nauki zawarte w Alma 17. Postaraj si´ zawrzeç jak najwi´cej
zasad skutecznej pracy misjonarskiej.

2. Na koniec historii sporzàdê list´ zasad zastosowanych przez
misjonarzy oraz wersety, z których te zasady pochodzà.

B

Jaki by∏ skutek:Co przygotowali:

A

gardzili pracà (w. 15) — byli
leniwi

Powodzenie pracy misjonarskiej cz´sto zale˝y od tego, w
jaki sposób nastàpi∏ pierwszy kontakt z przes∏aniem ewange-
lii. W jaki sposób rozpoczà∏byÊ nauczanie ewangelii króla?
Czytajàc Alma 18, poszukaj przyk∏adów tego, jak skutecznie
nauczaç innych ewangelii — czego nauczaç i w jaki sposób
to przekazaç.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Alma 18

Alma 18:36–43 — Moc doktryn ewangelii
Od czego zaczàç, kiedy mamy mo˝liwoÊç nauczaç ewangelii
osob´, która nawet nie wie o istnieniu Boga? Zwróç uwag´ na
to, ˝e Ammon rozpoczà∏ od odpowiedzenia na pytania króla
Lamoniego dotyczàce natury Boga (zob. Alma 18:18–28), a
nast´pnie naucza∏ go o Stworzeniu (zob. w. 28–36), Upadku i
niegodziwym zachowaniu jego przodków (zobacz w. 36–38),
ZadoÊçuczynieniu czyli „[planie] odkupienia” (w. 39). Wyboru,
czego nauczaç oraz w jakiej kolejnoÊci to uczyniç, Ammon
dokona∏ pod natchnieniem Ducha i wywar∏o to wielkie wra˝e-
nie na królu Lamonim (zob. w. 42–43).

Starszy Russell M. Nelson, cz∏onek Kworum Dwunastu Aposto-
∏ów, pomaga nam zrozumieç, dlaczego te doktryny sà tak
istotne: „Poniewa˝ ZadoÊçuczynienie jest punktem centralnym
w planie, powinniÊmy próbowaç zrozumieç jego znaczenie.
Jednak zanim je pojmiemy, musimy zrozumieç Upadek Adama.
A zanim w pe∏ni docenimy znaczenie Upadku, musimy zrozu-
mieç Stworzenie. Te trzy wydarzenia — Stworzenie, Upadek i
ZadoÊçuczynienie — to trzy fundamentalne filary planu bo˝ego
i sà ze sobà wzajemnie powiàzane pod wzgl´dem doktrynal-
nym” (w: Conference Report, paêdz. 1993, 45 lub Ensign, list.
1993, 33).

pozna∏ (w. 16) — zrozumia∏

podejÊcie (w. 23) — podst´p,
strategia

lamentowali (w. 43) — op∏a-
kiwali kogoÊ, myÊlàc, ˝e
osoba ta nie ˝yje
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Alma 18
Nawrócenie króla Lamoniego
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W 19 rozdziale Ksi´gi Almy mowa jest o niezwyk∏ych
doÊwiadczeniach duchowych. Mogà wydaç ci si´ one jesz-
cze bardziej niezwyk∏e, je˝eli ponownie przeczytasz opis
ludzi, poÊród których pracowa∏ Ammon, który to opis
znajduje si´ w Alma 17:14–15. Zwróç szczególnà uwag´
na to, czego Moromon chcia∏, abyÊmy nauczyli si´ z
wydarzeƒ, które zapisano w Alma 19.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Alma 19

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Alma 19 wykonaj zadania A i B.

Proces nawrócenia

Alma 19 uczy nas wiele na temat procesu nawrócenia. Udzielenie
odpowiedzi na poni˝sze pytania pomo˝e ci odkryç ten proces:

1. Jakie sà, twoim zdaniem, najwa˝niejsze okreÊlenia i s∏owa w
Alma 19:6, 33, które opisujà nawrócenie króla Lamoniego i
jego s∏ug? Podaj powody, dla których uwa˝asz, ˝e ka˝de
wybrane przez ciebie okreÊlenie lub s∏owo jest wa˝ne.

A

grobowiec (w. 1, 5) — miejsce
pochówku

ganili (w. 20–21, 26) — nie
pochwalali, udzielali nagany

naucza∏ (w. 33) — pomaga∏
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Alma 19
Nawrócenie ˝ony króla Lamoniego

i innych osób

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Alma 18 wykonaj dwa z poni˝szych
zadaƒ (A–C).

Porównaj pisma Êwi´te ze
wspó∏czesnym przyk∏adem

1. Przeczytaj poni˝szà histori´, opowiedzianà przez Starszego
Roberta E. Wellsa, który by∏ Siedemdziesiàtym. W jaki sposób
historia ta przypomina doÊwiadczenia Ammona z Alma 17–18?

„Dwaj starsi nauczali pewnego profesora. [...] Jego umys∏ nie
by∏ otwarty na ich przes∏anie, ale musia∏ iÊç do szpitala na ope-
racj´. Kiedy wraca∏ do zdrowia w szpitalu, jego ogród zarasta∏
chwastami. Misjonarze poczuli natchnienie, aby poÊwi´ciç swój
dzieƒ przygotowawczy i skosiç mu trawnik, przystrzyc ˝ywo-
p∏ot i powyrywaç chwasty z rabat kwiatowych.

˚ona opowiedzia∏a mu, co zrobili. Pos∏a∏ po starszych, aby
przyszli do szpitala i ze ∏zami w oczach powiedzia∏: ‚Nigdy
w moim doros∏ym ˝yciu nikt si´ tak nie poÊwi´ci∏, ˝eby coÊ
dla mnie zrobiç’.

Zmieni∏o si´ jego nastawienie. Wzià∏ udzia∏ w dyskusjach
misjonarskich. WczeÊniej sceptyczny, teraz ca∏kowicie sku-
piony na przes∏aniach, stawa∏ si´ w sposób widoczny coraz
bardziej ∏agodny i pokorny. Modli∏ si´ po raz pierwszy od
czasu, kiedy by∏ dzieckiem, otrzyma∏ Êwiadectwo i zosta∏
ochrzczony” (w: Conference Report, paêdz. 1985, 36 lub
Ensign, list. 1985, 28).

2. Jakiego rodzaju s∏u˝b´ mo˝esz na tym etapie ˝ycia Êwiadczyç
na rzecz swojej rodziny, sàsiadów i spo∏ecznoÊci?

Plan nauczania ewangelii

Ammon przedstawia∏ królowi ewangeli´ krok po kroku.

1. Przerysuj do zeszytu poni˝szy diagram i uzupe∏nij go, stresz-
czajàc kolejne etapy tego, czego Ammon naucza∏ króla Lama-
nitów w Alma 18:24–40.

Nawrócenie króla

2. WyjaÊnij, dlaczego, twoim zdaniem, Ammon zdecydowa∏ si´
nauczaç w∏aÊnie tych doktryn i w∏aÊnie w takiej kolejnoÊci
(w razie potrzeby zob. cz´Êç „Zrozumienie pism Êwi´tych”
dla Alma 18:36–43).

Zasady dzielenia si´ ewangelià

Wypisz trzy wa˝ne zasady, dotyczàce dzielenia si´ ewangelià,
jakie pozna∏eÊ podczas studiowania Alma 17–18, które mogà
byç, twoim zdaniem, stosowane przez wszystkich cz∏onków
KoÊcio∏a, a nie tylko pe∏noetatowych misjonarzy.

C

Alma 18:24–27

w. 28–32

w. 33–35

w. 36–40

B

A
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2. W jaki sposób nawróci∏ si´ Abisz, zgodnie z tym, co zapisano
w Alma 19:16–17?

3. W jaki sposób nawrócili si´ pozostali Lamanici, zgodnie z
tym, co zapisano w Alma 19:29–35?

4. Jak sàdzisz, dlaczego niektórzy si´ nie nawrócili?

Zastanów si´, które ze s∏ów, okreÊleƒ lub doÊwiadczeƒ z Alma
19 najbardziej pasujà do twojego w∏asnego procesu nawrócenia.

Jaki jest mora∏ tej historii?

W Alma 19:36 prorok–historyk Mormon wyjaÊni∏, czego chcia∏,
abyÊmy nauczyli si´ z doÊwiadczenia Ammona.

1. W∏asnymi s∏owami wyjaÊnij, co, wed∏ug Mormona, jest dla
nas lekcjà i wypisz co najmniej dwa wydarzenia z Alma
17–19, które ilustrujà t´ zasad´.

2. W jaki sposób ta zasada odmienia twoje ˝ycie?

Nie wszyscy synowie Mosjasza odnieÊli takie sukcesy w
pracy misjonarskiej jak Ammon. 20 rozdzia∏ Ksi´gi Almy
mówi o tym, w jaki sposób brat Ammona, Aaron i jego
towarzysze znaleêli si´ w wi´zieniu. Przeczytasz tak˝e o
tym, jak Ammon wygra∏ ich uwolnienie w walce na miecze
z ojcem Lamoniego! Sytuacja, która na poczàtku wydawa∏a
si´ bardzo groêna, na koniec okaza∏a si´ kolejnà wspania∏à
okazjà do s∏u˝by misjonarskiej.

Alma 20
Ammon spotyka ojca Lamoniego

B

Zrozumienie pism Êwi´tych
Alma 20

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Alma 20 wykonaj jedno z poni˝szych
zadaƒ (A–C).

Przeprowadê wywiad z misjonarzem

1. Przeczytaj Alma 20:1–5 i wyjaÊnij, skàd Ammon wiedzia∏, ˝e
jego bracia sà w wi´zieniu.

2. Przeprowadê wywiad z kimÊ z twojego palika lub dystryktu
misyjnego, kto s∏u˝y∏ lub obecnie s∏u˝y na misji i poproÊ t´
osob´, aby podzieli∏a si´ z tobà doÊwiadczeniem, kiedy by∏a
prowadzona przez Ducha. Krótko opisz to wydarzenie w
zeszycie.

Dokoƒcz zdania

Ammon Êmia∏o rozma-
wia∏ z rozgniewanym
ojcem króla Lamo-
niego. Poni˝ej znajdujà
si´ zdania, które pod-
sumowujà, co mu
powiedzia∏ i w jaki
sposób ojciec króla
Lamoniego mu odpo-
wiedzia∏. Przepisz
zdania do zeszytu i
dokoƒcz je w∏asnymi
s∏owami, wykorzystu-
jàc wiedz´ zdobytà
podczas czytania Alma
20:17–27. Po ka˝dym
dokoƒczonym zdaniu
napisz, kto je wypo-
wiedzia∏.

1. Nie zabijaj swego syna. Jednak lepiej, ˝ebyÊ to zrobi∏, ni˝...

2. GdybyÊ ty zginà∏, wówczas...

3. Wiem, ˝e gdybym zabi∏ mojego syna...

4. Uwolnij mych braci z wi´zienia...

5. Je˝eli darujesz mi ˝ycie...

6. Poniewa˝ kochasz mego syna...

Przemiana serca

Odpowiedz na pytania 1 i 2, u˝ywajàc cytatów z 20 rozdzia∏u
Ksi´gi Almy. Na pytanie 3 odpowiedz w∏asnymi s∏owami.

1. Jakie uczucia ˝ywi∏ wobec Ammona ojciec króla Lamoniego,
kiedy si´ po raz pierwszy spotkali?

C

B

A

kr´tactwa (w. 13) — oszustwa

powinieneÊ tego zaniechaç
(w. 18) — koniecznie musisz
przestaç

pomsta (w. 18) — kara
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Zrozumienie pism Êwi´tych
Alma 22

Alma 22:12–14 — Aby pojàç ZadoÊçuczynienie,
musimy najpierw zrozumieç doktryny Stworzenia
i Upadku Adama
Starszy Bruce R. McConkie, który by∏ cz∏onkiem Kworum
Dwunastu Aposto∏ów, napisa∏: „Wieczny plan Ojca wymaga∏
stworzenia, upadku i zadoÊçuczynienia — wszystkich tych ele-
mentów splecionych w jednà ca∏oÊç” (A New Witness for the
Articles of Faith [1985], 82).

Prezydent Ezra Taft Benson pomóg∏ nam to zrozumieç jeszcze
g∏´biej:

„Âwi´ci w Ksi´dze Mormona wiedzieli, ˝e plan odkupienia
musia∏ si´ zaczàç od opisu upadku Adama. [...]

Podobnie jak cz∏owiek naprawd´ nie pragnie jedzenia, dopóki
nie odczuwa g∏odu, nie pragnie zbawienia Chrystusa, dopóki
nie pozna, dlaczego Go potrzebuje.

Nikt tak naprawd´ nie wie, dlaczego potrzebuje Chrystusa,
dopóki nie zrozumie i nie zaakceptuje doktryny Upadku i
skutków, jakie przyniós∏ on ca∏ej ludzkoÊci. I ˝adna ksià˝ka
na Êwiecie nie wyjaÊnia tej zasadniczej doktryny lepiej ni˝
Ksi´ga Mormona. [...]

wielkodusznoÊç (w. 3) —
bezinteresownoÊç

przyziemny stan (w. 13) —
˝ycie Êmiertelne, doczesne

nie by∏ w stanie (w. 14) —
nie by∏ godny, nie by∏ upo-
wa˝niony

wyrywaç coÊ z piersi z
korzeniami (w. 15) — usu-
waç z serca lub duszy

wyciàgnà∏ si´ na ziemi
(w. 17) — pad∏ na ziemi´
z szacunku

Misjonarze majà nakaz, by nauczaç ewan-
gelii. Jednak to zadanie wià˝e si´ z wie-

loma wyzwaniami. Misjonarz musi
zapytaç: Czego mam nauczaç? W jaki
sposób mog´ pomóc ludziom odczu-
waç Ducha? Jak mam odpowiadaç na
ich pytania? Odszukaj pozytywne
przyk∏ady nauczania ewangelii w
historii o Aaronie nauczajàcym ojca
króla Lamoniego. Porównaj jego
sposób nauczania i to czego naucza∏
z doÊwiadczeniami Ammona opisa-
nymi w Alma 18:22–40.

Alma 22
Aaron naucza króla Lamanitów

2. Dlaczego zmieni∏ zdanie?

3. Jakà lekcj´ dotyczàcà post´powania z tymi, którzy sprzeci-
wiajà si´ prawdzie, niesie dla nas ta historia?

Alma 21–26 opisuje prac´ misjonarskà Aarona, Mulokiego i
ich braci. Ich doÊwiadczenia bardzo ró˝ni∏y si´ od doÊwiad-
czeƒ Ammona. Podczas czytania Alma 21 wyszukaj te ró˝-
nice oraz ich powody. Byç mo˝e zaskoczy ci´, kto sprawi∏ im
najwi´cej k∏opotów.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Alma 21

Alma 21:3 — Kim byli Amalekici i Amulonici?
Amalekici byli Nefitami, którzy popadli w odst´pstwo. To
pierwsza wzmianka o nich w Ksi´dze Mormona. Amulonici
byli potomkami niegodziwych kap∏anów króla Noego, którzy
porzucili swe rodziny, zbiegli do puszczy, poj´li za ˝ony
kobiety Lamanitów i stali si´ cz´Êcià ich spo∏eczeƒstwa (zob.
Mosjasz 23:31–35).

Alma 21:4 — Wyznanie Nehora
Wi´cej informacji na temat „wyznania Nehora” znajdziesz w
cz´Êci „Zrozumienie pism Êwi´tych” dla Alma 1:12 (str. 97).

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Alma 21 wykonaj zadanie A lub B.

Napisz list

Twój ulubiony fragment pism Êwi´tych

Przeczytaj Alma 21:9. Którym fragmentem z Ksi´gi Mormona, z
tych, które przestudiowa∏eÊ do tej pory, podzieli∏byÊ si´ z przy-
jacielem, gdybyÊ chcia∏ „otworzyç pisma Êwi´te” odnoszàce si´
do Zbawiciela? Dlaczego?

B

Dear Family;        March 31

H ! How are you all? I am fine. I wanted to write and 

thank you all for the great… Po przeczytaniu Alma 21 napisz w zeszycie jako Aaron list do
rodziny, opisujàcy krótko twoje prze˝ycia.

A

wyst´pki (w. 3) — grzechy,
czyny i myÊli, które sà obrazà
dla Boga

synagogi, Êwi´te przybytki
(w. 5–6, 11, 16, 20) — koÊcio∏y,
miejsca oddawania czci

wykupiç (w. 7) — uratowaç

gorliwie (w. 23) — z entuzja-
zmem, z zapa∏em

Alma 21
Aaron i jego bracia nauczajà

Lamanitów
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Czy przyjmujemy i nauczamy tego, czego objawienia uczà nas
na temat Stworzenia, Adama i upadku cz∏owieka oraz odkupie-
nia z tego upadku dzi´ki zadoÊçuczynieniu Chrystusa? [...]

Czy rozumiemy, skutecznie nauczamy i g∏osimy ZadoÊçuczy-
nienie? Jakie osobiste znaczenie ma dla ka˝dego z nas cierpie-
nie Pana w Getsemane i na Kalwarii?

Co oznacza dla nas odkupienie z Upadku?” (w: Conference
Report, kwiec. 1987, 106–107 lub Ensign, maj 1987, 85).

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Alma 22 wykonaj zadania A i B.

OkreÊl kluczowe s∏owa

1. Przeczytaj Alma 22:5–11 i wypisz pi´ç kluczowych s∏ów, które
przedstawiajà g∏ówne nauki zawarte w tym fragmencie.

2. Wybierz s∏owo, które jest wed∏ug ciebie najwa˝niejsze,
zakreÊl je w kó∏ko i wyjaÊnij, dlaczego je wybra∏eÊ.

3. Dlaczego, twoim zdaniem, misjonarze rozpoczynajà naucza-
nie od podstawowych zasad ewangelii?

Odpowiedz na pytanie

1. Jakie trzy podstawowe doktryny przekaza∏ królowi Aaron,
zgodnie z tym, co zapisano w Alma 22:12–14? (JeÊli zajdzie
taka potrzeba, zob. cz´Êç „Zrozumienie pism Êwi´tych” dla
Alma 22:12–14).

2. Po zapoznaniu si´ z tymi doktrynami, król zada∏ dwa wa˝ne
pytania (zob. w. 15). Zapisz te pytania w∏asnymi s∏owami.

3. Wykorzystujàc za wzór Alma 22:15–18, napisz, jak odpowie-
dzia∏byÊ na te pytania, gdyby zada∏ ci je twój kolega.

B

A

Czy znasz kogoÊ, kto nawróci∏ si´ do Pana i Jego ewangelii
dzi´ki pracy misjonarskiej? Jak zmieni∏y si´ te osoby, kiedy
przyj´∏y ewangeli´? W jaki sposób studiowanie Ksi´gi Mor-
mona wp∏ywa na twoje ˝ycie? Podczas czytania Alma 23
zwróç uwag´ na to, w jaki sposób przes∏anie ewangelii
odmienia∏o ludzi, których naucza∏ Ammon. Odnajdê przy-
mierze, jakie zawarli i zastanów si´, jaki wp∏yw mia∏o ono
na ich przysz∏oÊç.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Alma 23

Alma 23:17 — Co oznacza nazwa Anti-Nefi-Lehici?
Nazwa Anti-Nefi-Lehici mo˝e oznaczaç, ˝e nowo nawróceni prag-
n´li staç si´ jak Nefi i Lehi i wybrali nowà nazw´, która mia∏a
odzwierciedlaç ich prawe pragnienia. Z badaƒ wynika, ˝e w
niektórych j´zykach istniejà wspólne korzenie z czàsteczkà anti,
które oznaczajà „w obliczu czegoÊ” lub „naprzeciwko”, tak
jakby sta∏o si´ naprzeciwko lustra. Byç mo˝e ma podobne zna-
czenie co s∏owo imitacja. W tym Êwietle nazwa Anti-Nefi-Lehici
mo˝e odnosiç si´ do tych, którzy pragnà naÊladowaç, imitowaç
to, czego nauczali potomkowie Nefiego i Lehiego (zob. Daniel
H. Ludlow, A Companion to Your Study of the Book of Mormon
[1976], 210).

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Alma 23 wykonaj dwa z poni˝szych
zadaƒ (A–C).

Prawdziwe nawrócenie

Przeczytaj Alma 23:6–13 i odpowiedz na nast´pujàce pytania:

1. Co uczynili po chrzcie Lamanici, aby okazaç, ˝e nawrócili si´
do Pana?

2. Dlaczego, twoim zdaniem, ci Lamanici „nigdy [...] nie odstà-
pili” (w. 6)?

3. Jakà broƒ buntu przeciwko Bogu powinni od∏o˝yç ludzie w
dzisiejszych czasach?

A

mieç dost´p (w. 2) — móc
przyjÊç i wejÊç, kiedy si´ chce

wyÊwi´caç (w. 4) — przezna-
czaç kogoÊ do Êwi´tych celów

odró˝nieni (w. 16) — znani
lub rozpoznani jako

pracowici (w. 18) — ci´˝ko
pracujàcy i odnoszàcy sukces

Alma 23
Anti-Nefi-Lehici
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Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Alma 24 wykonaj zadania A i B.

Prawda czy fa∏sz?

Zapisz w zeszycie poni˝sze zda-
nia. Na podstawie Alma 24:11–19
wska˝, które zdania sà praw-
dziwe, piszàc na ich koƒcu prawda.
Przepisz fa∏szywe stwierdzenia
tak, by by∏y prawdziwe.

1. Ludzie czuli, ˝e byli najbardziej
zgubieni ze wszystkich ludzi, z
powodu morderstw, jakie pope∏-
nili przed nawróceniem (zob. w.
11).

2. Anti-Nefi-Lehici byli pewni, ˝e
otrzymajà przebaczenie, je˝eli
ponownie wezmà udzia∏ w
bitwie (zob. w. 12–13).

3. Ludzie z∏o˝yli broƒ, poniewa˝ bali si´, ˝e gdy pójdà na
wojn´, zostanà zabici (zob. w. 16).

4. Zamiast zabijaç i kraÊç ci nawróceni zadecydowali, ˝e to
Nefici b´dà ich karmiç i opiekowaç si´ nimi (zob. w. 18).

5. Ich nawrócenie by∏o tak silne, ˝e woleli raczej umrzeç ni˝
zgrzeszyç (zob. w. 19).

Zaprojektuj tablic´ pamiàtkowà

Przeczytaj Alma 24:17–26. Wyobraê sobie, ˝e w miejscu tych
historycznych wydarzeƒ ma stanàç upami´tniajàca je tablica.
Naszkicuj, jak mog∏aby ona wyglàdaç i zastanów si´, co
powinno byç na niej napisane.

Pan posy∏a Swych proroków, aby byli Jego pos∏aƒcami i g∏o-
sili Jego wol´. Czasami przepowiadajà oni przysz∏e wydarze-
nia. W 25 rozdziale Ksi´gi Almy znajduje si´ szczegó∏owy
opis wype∏nienia niektórych z proroctw zamordowanego pro-
roka Abinadiego. Podczas czytania zastanów si´ nad przes∏a-
niami dzisiejszego proroka i nad tym, dlaczego, dzi´ki
przestrzeganiu jego rad, doÊwiadczamy wi´kszego szcz´Êcia.

Alma 25
Wype∏nione proroctwo

B

A

Nauczanie ewangelii

Przestudiuj Alma 23:4–6 i odpowiedz na nast´pujàce pytania:

1. Co by∏o g∏ównym êród∏em
nauk Aarona i jego braci?

2. Jaka moc pomaga∏a im w
nauczaniu?

3. Jakie okreÊlenia opisujà sku-
tecznoÊç ich nauczania?

4. Jakie doÊwiadczenia wzmoc-
ni∏y twoje Êwiadectwo?

WyjaÊnij kto i dlaczego

Przeczytaj Alma 23:6–13, 16–18. WyjaÊnij, kim byli ludzie, któ-
rzy przyj´li nazw´ Anti-Nefi-Lehitów oraz dlaczego tak wiernie
przestrzegali przykazaƒ.

PomyÊl o przymierzach, jakie
zawar∏eÊ podczas chrztu i o
tym, jak sà one wa˝ne. Czy
wola∏byÊ oddaç swe ˝ycie ni˝
z∏amaç swoje przymierza?
Anti-Nefi-Lehici cenili swoje
przymierza bardziej ni˝ ˝ycie.
Kiedy b´dziesz czytaç o ich
oddaniu, pomyÊl o odwadze,
jakiej wymaga dochowywanie
twoich przymierzy w dzisiej-
szym Êwiecie.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Alma 24

zas∏ugi (w. 10) — prawe
uczynki, ZadoÊçuczynienie

skaza (w. 11–13, 15) — plama,
symbolicznie oznacza win´
lub grzechy

zar´czajàc (w. 18) — obiecu-
jàc, zapewniajàc

mieli wyrzuty sumienia
(w. 25) — odczuwali ból i
smutek

Alma 24
Zachowane przymierze

C

B

115



Zrozumienie pism Êwi´tych
Alma 25

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Alma 25 wykonaj zadanie B, a nast´pnie
A lub C.

Sprawdê fragmenty pism Êwi´tych

Przeczytaj Alma 8:16 i Alma 16:9, gdzie podane jest wyjaÊnie-
nie, dlaczego ludzie w krainie Ammonihah ulegli zag∏adzie.
Opisz krótko, co i dlaczego sta∏o si´ w Ammonihah.

W jaki sposób wype∏ni∏o si´ proroctwo?

1. Abinadi prorokowa∏ na temat swoich oskar˝ycieli i ich
potomków, kiedy p∏onà∏ na stosie. Przeczytaj ostatnie s∏owa
Abinadiego z Mosjasz 17:14–19 i sporzàdê krótkà list´, pod-
sumowujàcà jego proroctwa.

2. Odszukaj w Alma
25:4–12, w jakich wyda-
rzeniach wype∏ni∏y si´
s∏owa Abinadiego. Obok
proroctwa na twojej liÊcie
zapisz numer wersetu.

3. Omów z rodzicami,
nauczycielem lub innym
doros∏ym cz∏onkiem
KoÊcio∏a inne prorocze
s∏owa proroków w
dniach ostatnich, które
si´ wype∏ni∏y. Zapisz,
czego si´ dowiedzia∏eÊ.

Odnajdê kluczowe zagadnienia

Wielu Lamianitów przy∏àczy∏o si´ do Anti-Nefi-Lehitów i przy-
j´∏o prawo Moj˝esza. Odnajdê w Alma 25:15–16 zwroty, które
wyjaÊniajà, dlaczego prawo Moj˝esza by∏o w tamtych czasach
istotnà cz´Êcià ewangelii, a nast´pnie w jednym zdaniu podsu-
muj, dlaczego, twoim zdaniem, prawo Moj˝esza by∏o dla Nefi-
tów pomocne.

Alma 26
„Jego mocà mog´ dokonaç

wszystkiego”

C

B

A

zagarnàwszy (w. 5) — wziàw-
szy si∏à lub w nieprawy
sposób

przyk∏ad (w. 10) — symbol,
podobieƒstwo

obrz´dy (w. 15) — tu: obrz´dy
zwiàzane z prawem Moj˝e-
szowym

Pe∏noetatowi misjonarze
cz´sto wracajà do domu
przepe∏nieni wielkim entu-
zjazmem. W jaki sposób
wierni misjonarze zazwy-
czaj opisujà po powrocie
swojà misj´, doÊwiadcze-
nia, ludzi których nauczali
i Pana? Podczas czytania
26 rozdzia∏u Ksi´gi Almy
wyobraê sobie, ˝e stoisz
poÊród obecnych, kiedy
Ammon wspomina swojà
misj´. Czy wydaje ci si´,

˝e si´ che∏pi, czy jest pokorny? Komu przypisywa∏ zas∏ugi za
swoje powodzenie? Czego mo˝esz nauczyç si´ od niego na temat
wdzi´cznoÊci?

Zrozumienie pism Êwi´tych
Alma 26

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Alma 26 wykonaj dwa z poni˝szych
zadaƒ (A–C).

Uzupe∏nij tabel´

Ammon u˝y∏ wielu okreÊleƒ, by opisaç swoje prze˝ycia w Alma
26:3–7. Przerysuj i uzupe∏nij poni˝szà tabel´:

„Narz´dzia w
r´kach Boga”

w. 3

Najbardziej grzeszny stan„W najciemniej-
szej otch∏ani”

w. 3

ZnaczenieS∏owa AmmonaAlma 26

A

doÊwiadczajàc wszelkiej
biedy (w. 28) — obywaç si´
bez tego, co niezb´dne

otch∏aƒ (w. 3) — bardzo g∏´-
boki dó∏, g∏´bia bez dna

stado Boga (w. 4) — KoÊció∏

zapuÊciliÊcie sierpy [...]
zabrani do spichlerzy (w. 5)
— mowa o zbiorach, ˝niwach;
symboliczny sposób mówie-
nia o nawróconych, których
przyprowadzono do KoÊcio∏a
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Zrozumienie pism Êwi´tych
Alma 27

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Alma 27 wykonaj dwa z poni˝szych
zadaƒ (A–C).

Jaki by∏ plan?

Poni˝sza tabela pozwoli ci okreÊliç, przed jakim problemem sta-
nà∏ Alma i jak zdecydowa∏ si´ go rozwiàzaç. Przerysuj tabel´ do
zeszytu, a nast´pnie jà uzupe∏nij, korzystajàc z informacji zawar-
tych w Alma 27:1–12.

Bezpieczeƒstwo Anti-Nefi-Lehitów

Jakie cechy sà potrzebne?

1. Kto, wed∏ug tego, co napisano w Alma 27:18, doÊwiadcza
najwi´kszej radoÊci i szcz´Êcia?

2. Kto si´ nigdy nie przekona, czy nauka z Alma 27:18 jest
prawdziwa, czy fa∏szywa? Kto na pewno si´ tego nie dowie?

3. Przy pomocy pism Êwi´tych odnajdê jeszcze dwie cechy,
które pozwalajà doÊwiadczaç wielkiej radoÊci i szcz´Êcia.

B

Co si´ naprawd´ sta∏o
(zob. w. 14–15, 20–26)

W jaki sposób podj´to
decyzj´ (zob. w. 10–12)

Plan (zob.
w. 5)

Zalety
1.
2.
Wady
1.
2.
(zob. w. 6–9)

Problem (zob.
Alma 27:1–4)

A

daremne (w. 1) — bezu˝y-
teczne

wypróbujemy serca (w. 15) —
sprawdzimy, ocenimy ich
uczucia

nawróceni (w. 18) — ci, któ-
rzy odpokutowali, pokorni

odró˝niano ich, wyró˝niali
si´ (w. 26–27) — byli znani,
byli rozpoznawani

zmuszenie (w. 28) — prze-
konanie

dotkliwy (w. 29) — inten-
sywny, bardzo bolesny

Odpowiedz w∏asnymi s∏owami

Przeczytaj Alma 26:10 i odnajdê, o co Aaron posàdzi∏ Ammona.

1. Przeczytaj Alma 26:11–16 i w∏asnymi s∏owami krótko opisz,
co Ammon naprawd´ powiedzia∏ i zrobi∏.

2. Wypisz przyk∏ady ze swojego ˝ycia, kiedy otrzyma∏eÊ pomoc
od Pana.

Napisz list

1. Przeczytaj Nauki i Przymierza 18:13–16 i sporzàdê list´ obiet-
nic, jakie Pan sk∏ada tym, którzy g∏oszà ewangeli´. W Alma
26:1–4, 13–14, 35 odnajdê podobne obietnice i przy ka˝dej z
obietnic na twojej liÊcie zapisz numer wersetu, w którym si´
ona znajduje.

2. Napisz list do znajomego misjonarza lub porozmawiaj z misjo-
narzem, który ju˝ powróci∏ z misji i zacytuj swoje ulubione
wersety z Alma 26. PoproÊ go, aby przys∏a∏ ci krótki opis tego,
co podczas s∏u˝by Panu sprawia mu najwi´kszà radoÊç.

Fakt, ˝e wielu nawróconych Lamanitów wola∏o raczej
poÊwi´ciç swoje ˝ycie ni˝ ponownie chwyciç za miecz,
Êwiadczy o ich ogromym oddaniu dla Pana. Podczas czyta-
nia 24 rozdzia∏u Ksi´gi Almy, zwróç uwag´ na to, ˝e post´-
powanie tych oddanych i przepe∏nionych duchem pokuty
Lamanitów pomog∏o w nawróceniu jeszcze wi´kszej liczby
ich braci. Jednak˝e nie wszystkie serca si´ odmieni∏y. Inni
Lamanici (oraz Nefici, którzy si´ od∏àczyli) nadal próbowali
zniszczyç Anti-Nefi-Lehitów. W 27 rozdziale Ksi´gi Almy
dowiadujemy si´, co Pan powiedzia∏ o tej sytuacji. Podczas
czytania zastanów si´ nad decyzjami, jakie podj´li Nefici.
Jak ty byÊ g∏osowa∏? Dlaczego? W jaki sposób mo˝na ich
przyk∏ad odnieÊç do dzisiejszych czasów?

Alma 27
Nowy dom Anti-Nefi-Lehitów

C

B

„Oto [...] [Pan]
˝niwa”

w. 7

Trwaj pewnie w wierze w
obliczu pokusy

w. 6

Nawróceni przyprowa-
dzeni do KoÊcio∏a

w. 5

Pracowali, dzielàc si´
ewangelià i powiod∏o
im si´

w. 5

„Pole by∏o
dojrza∏e”

w. 5
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Odnajdê s∏owa i wyra˝enia

1. Sporzàdê list´ s∏ów i wyra˝eƒ z Alma 27:27–30, które okre-
Êlajà Anti-Nefi-Lehitów, którzy byli ludem Ammona.

2. Z której z tych rzeczy ty sam najbardziej chcia∏byÊ byç znany?
Dlaczego?

Pozwolenie ludowi Ammona na osiedlenie si´ na ziemiach
Nefitów wydawa∏o si´ w∏aÊciwe i sprawiedliwe. Lecz co, jeÊli
cenà takiej decyzji by∏a utrata ojca lub brata w bitwie w ich
obronie? Alma 28 mówi o tym, jak oddani byli Nefici, by
pomóc tym, którzy byli w potrzebie i czyniç to, czego prag-
nà∏ od nich Pan. Zwróç szczególnà uwag´ na ostatnie wer-
sety tego rozdzia∏u, w których Mormon przypomina nam,
˝e cierpienia, o których czytamy w Alma 28, wcale nie
musia∏y mieç miejsca. Odnalaz∏ ich prawdziwà przyczyn´
oraz przyczyn´ innych „nierównoÊci” — innymi s∏owy
odkry∏, dlaczego zdarzajà si´ rzeczy, które nie sà ani spra-
wiedliwe, ani prawe. Przypomnia∏ nam tak˝e, co mo˝e zapo-
biec takim wydarzeniom.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Alma 28

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Alma 28 wykonaj zadanie A.

U∏ó˝ mora∏

W Alma 28:13 Mormon zapisa∏ pierwsze z dwóch swoich
stwierdzeƒ, które zaczyna si´ od s∏ów: „I tak widzimy”.
Nast´pnie napisa∏, jakà lekcj´ mo˝na wyciàgnàç z opisanych
wydarzeƒ. Opowiedz w∏asnymi s∏owami, jaka to lekcja i w jaki
sposób wià˝e si´ z wydarzeniami, o których mowa w tym roz-
dziale. W Alma 28:14 Mormon zapisa∏ kolejne stwierdzenie,
które zaczyna si´ od s∏ów: „I tak widzimy”. Mo˝esz zaznaczyç
je w swoich pismach Êwi´tych.

A

lamentowanie (w. 4) — wielki
smutek, ˝a∏oba

niezmierna (w. 8) — z pozoru
trudna do zrozumienia

niedola (w. 11) — zgryzota,
nieszcz´Êcie

usidliç (w. 13) — uwi´ziç,
z∏apaç w pu∏apk´

Alma 28
Nefici bronià ludu Ammona

C

Podczas s∏u˝by na misji mo˝na napotkaç wiele cennych
okazji i zebraç wiele wartoÊciowych doÊwiadczeƒ, które
pozwalajà nam wzrastaç duchowo. S∏u˝ba przywo∏uje uczu-
cia, które przepe∏niajà serce radoÊcià. Podczas czytania 29
rozdzia∏u Ksi´gi Almy postaraj si´ poczuç t´ radoÊç, jakà
Alma czu∏, kiedy naucza∏ o b∏ogos∏awieƒstwach, które sp∏y-
n´∏y na niego i innych z powodu ich udzia∏u w pracy Pana.
Dzisiejsi misjonarze równie˝ mogà odczuwaç t´ radoÊç,
kiedy b∏ogos∏awià innych swojà s∏u˝bà. Zwróç uwag´ na to,
jaki wp∏yw radoÊç Almy wywar∏a na jego pragnienia.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Alma 29

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Alma 29 wykonaj dwa z poni˝szych
zadaƒ (A–C).

Udziel rady

Na podstawie tego, czego nauczy∏eÊ si´ z Alma 29, napisz list z
radami, jakich mo˝na by udzieliç m∏odemu cz∏owiekowi, jadà-
cemu na misj´. Zawrzyj w nim co najmniej dwie rzeczy z Alma
29, które odnoszà si´ do postawy wspania∏ego misjonarza.

Zwróç uwag´ na wa˝ne s∏owo

S∏owo pami´taç pojawia si´ w Alma 29:10–13 kilka razy. Mo˝esz
podkreÊliç je za ka˝dym razem, kiedy je zobaczysz.

1. Co zapami´ta∏ Alma? Dlaczego zapami´ta∏ te rzeczy?

2. Co tobie zapada w pami´ç, kiedy pragniesz pog∏´biç swojà
duchowoÊç?

Podaj definicj´

Co Alma uzna∏by za sukces w byciu jednym ze s∏ug Pana — na
przyk∏ad misjonarzem — zgodnie z tym, co zapisano w Alma
29:13–17? (Zob. Alma 8:15, a dowiesz si´, co anio∏ powiedzia∏

C

B

A

rad (w. 3) — zadowolony

dr´czyç (w. 4) — odczuwaç
ból, cierpienie

nieodwracalne (w. 4) — nie-
zmienne

wszystko, co uwa˝a (w. 8) —
to, co uwa˝a za w∏aÊciwe

Alma 29
„Och, gdybym by∏ anio∏em”
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Alma 30:12–50 — Krytykowanie KoÊcio∏a i
oczekiwanie znaku
Prorok Józef Smith naucza∏: „Cz∏owiek, który powstaje, aby
pot´piaç innych, szukajàc b∏´dów w KoÊciele, mówiàc, ˝e zbo-
czy∏ on z drogi, twierdzàc, ˝e sam jest sprawiedliwy — wiedz-
cie z pewnoÊcià, ˝e cz∏owiek ten jest na drodze do odst´pstwa;
a je˝eli nie odpokutuje, wówczas odstàpi. I to jest tak pewne,
jak to, ˝e Bóg ˝yje. Ta zasada jest tak prawdziwa, jak ta, którà
Jezus ujà∏ w s∏owach, ˝e ten, kto szuka znaku, jest grzeszni-
kiem, a zasada ta jest wieczna, niezmienna i sta∏a jak filary nie-
bios; dlatego kiedy widzicie cz∏owieka poszukujàcego znaku,
mo˝ecie uznaç, ˝e jest on grzesznikiem” (Teachings of the Prophet
Joseph Smith, 156–157). Prawd´ jego ostatniego stwierdzenia
widaç w Alma 30:18, 53.

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania 30 rozdzia∏u Ksi´gi Almy wykonaj
zadanie A lub B, a nast´pnie C lub D.

WyjaÊnij wp∏yw

Starszy Boyd K. Packer, cz∏onek Kworum Dwunastu Aposto∏ów,
naucza∏: „Prawdziwa doktryna, co zrozumia∏e, zmienia postawy
i zachowanie” (w: Conference Report, paêdz. 1986, 20 lub Ensign,
list. 1986, 17). Mo˝na tak˝e uznaç, ˝e wiara w fa∏szywà doktryn´
równie˝ zmieni czyjàÊ postaw´ i zachowanie. Widaç to w historii
Korihora.

1. Sporzàdê tabel´ z czterema kolumnami, takà jak ta poni˝ej. W
pierwszej kolumnie wypisz co najmniej pi´ç doktryn lub nauk,
które Korihor g∏osi∏ jako prawdziwe w Alma 30:13–18. W dru-
giej kolumnie napisz, jaki wp∏yw mia∏aby, twoim zdaniem,
wiara w t´ zasad´ na czyjàÊ postaw´ lub zachowanie W trzeciej
kolumnie zapisz prawdziwà doktryn´. A w ostatniej kolumnie
napisz, jaki wp∏yw ta prawdziwa doktryna najprawdopodob-
niej wywar∏aby na czyjàÊ postaw´ lub zachowanie.

2. W jaki sposób Korihor wp∏ywa∏ lub mia∏ nadziej´ wp∏ywaç
na postawy i zachowanie ludzi, zgodnie z tym, co jest zapi-
sane w Alma 30:17–18?

Odnajdê b∏´dy logiczne

Kiedy ludzie si´ spierajà, cz´sto odwo∏ujà si´ do logiki, aby
wykazaç s∏usznoÊç swoich poglàdów. Jednak˝e logiczne uza-
sadnienie stanowiska zaczyna si´ od pewnych koncepcji, w

B

Wp∏yw na
postaw´ i

zachowanie

Prawdziwe
doktryny

Wp∏yw na
postaw´ i

zachowanie

Fa∏szywe
doktryny
Korihora

Wp∏yw prawdziwych i fa∏szywych doktryn

A

Almie w jego m∏odoÊci w odniesieniu do tego, co da mu
powód do radoÊci, nawet kiedy jego wysi∏ki b´dà wydawaç
si´ bezowocne).

Zdaje si´, ˝e 30 rozdzia∏ Ksi´gi Almy to jeden z rozdzia-
∏ów, o których mówi∏ Prezydent Benson. Przeczytasz w
nim o antychryÊcie, którego argumenty bardzo przypomi-
najà nauki i wierzenia niektórych ludzi w obecnych cza-
sach. Podczas czytania szukaj b∏´dów w logice, którà si´
pos∏ugiwa∏, aby sprawiç, by jego fa∏szywe i niegodziwe
nauki wydawa∏y si´ mo˝liwe do zaakceptowania przez
ka˝dà inteligentnà osob´. Ten rozdzia∏ mo˝e okazaç si´
bardzo pomocny w rozpoznawaniu i odrzucaniu fa∏szy-
wych nauk w naszych czasach.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Alma 30

wbrew (w. 7) — przeciwko

ob∏àkanie (w. 16) — szaleƒ-
stwo, poplàtanie

wed∏ug jego sprytu (w. 17)
— tu: kontrolowanie dzia∏aƒ
innej osoby

wykrzywiaç (w. 22, 60) —
zmieniaç, fa∏szowaç

zagarni´cie (w. 23) — przej´-
cie czegoÊ si∏à lub w nieprawy
sposób

uràgaç (w. 29, 31) — obra˝aç,
zniewa˝aç

bluêni∏ (w. 30) — mówi∏ bez
szacunku o rzeczach Êwi´tych

napuszone (w. 31) — coraz
g∏oÊniejsze i pompatyczne

zmys∏owoÊç (w. 53) — coÊ
Êwiatowego, nie duchowego

Prezydent Ezra Taft Benson
przypomnia∏ nam, ˝e „Ksi´ga
Mormona ujawnia wrogów
Chrystusa. [...] Umacnia
pokornych naÊladowców
Chrystusa przeciwko wrogim
planom, strategiom i doktry-
nom diab∏a w naszych czasach.
Odst´pcy z Ksi´gi Mormona sà
podobni do tych dzisiejszych.
Bóg, w Swej nieskoƒczonej màdro-
Êci, tak u∏o˝y∏ Ksi´g´ Mormona,
abyÊmy mogli dostrzec b∏´dy i wie-
dzieli, jak walczyç w naszych czasach
z fa∏szywymi koncepcjami edukacyj-
nymi, politycznymi, religijnymi i filo-
zoficznymi” („The Book of Mormon Is
the Word of God”, Ensign, stycz. 1988, 3).

Alma 30
Antychryst Korihor
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które dana osoba wierzy lub przyjmuje za prawdziwe.
Korihor nie by∏ wyjàtkiem. Doszed∏ do dwóch „logicznych”
wniosków w Alma 30:12–18. Sà one wynikiem jego logiki i
argumentów, a które zaczynajà si´ od s∏owa „przecie˝”,
czyli mówiàc innymi s∏owy „musimy dojÊç do logicznego
wniosku, ˝e”.

1. Odnajdê wniosek Korihora w wersecie 15. Nast´pnie odszu-
kaj, co przyjà∏ za prawdziwe, aby do niego dojÊç.

2. Odnajdê wniosek Korihora w wersecie 17. Nast´pnie odszu-
kaj, co przyjà∏ za prawdziwe, aby do niego dojÊç.

3. Jaki jest problem z za∏o˝eniami Korihora w odniesieniu do
tego, co jest prawdziwe?

4. Korihor pyta∏ wiernych, skàd majà pewnoÊç, ˝e to, w co wie-
rzà, jest prawdà. O to samo mo˝emy zapytaç Korihora.
Zwróç uwag´ na pytanie, jakie Alma zada∏ mu w 40 werse-
cie. Jakie dowody na poparcie tego, w co wierzy∏, poda∏
Alma w wersetach 41 i 44?

Jak si´ to dzisiaj mówi?

Sporzàdê list´ pi´ciu argumentów Korihora z Alma 30:12–18,
23–28, których ludzie nadal u˝ywajà w dzisiejszych czasach
przeciwko prawdzie ewangelii Jezusa Chrystusa. Napisz obok
ka˝dej wypowiedzi Korihora, jak ludzie wykorzystujà ten sam
argument w obecnych czasach.

Uzasadnij ten wniosek

W Alma 30:60 Mormon wyjaÊni∏, czego chcia∏, abyÊmy nauczyli
si´ z przyk∏adu Korihora. Na podstawie tego, czego nauczy∏eÊ
si´ z Alma 30, sporzàdê list´ argumentów, które wspierajà
prawdziwoÊç wypowiedzi Mormona.

Pod koniec 30 rozdzia∏u Ksi´gi Almy dowiadujemy si´, ˝e
Korihor zmar∏, ˝ebrzàc poÊród ludu zwanego Zoramitami.
W 31 rozdziale Ksi´gi Almy czytamy o tym, jak Alma i
inni poszli, by g∏osiç ewangeli´ poÊród tego ludu. Chocia˝
Korihor zginà∏ stratowany pod ich stopami, wiele z jego
pomys∏ów przenikn´∏o do religii Zoramitów. Odszukaj ich,
podczas czytania tego rozdzia∏u. W Alma 31 przeczytasz
te˝ dwie ró˝ne modlitwy. Zastanów si´, co mówià one o
osobach, które je ofiarowa∏y.

Alma 31
Misja wÊród Zoramitów

D

C

Zrozumienie pism Êwi´tych
Alma 31

Alma 31:3 — Zoramici
W Ksi´dze Mormona sà dwie
grupy ludzi, którzy nazywajà si´
Zoramitami. Pierwsza, to potom-
kowie Zorama, s∏ugi Labana, który
opuÊci∏ Jerozolim´ wraz z Nefim.
Druga, to naÊladowcy odst´pnego
Nefity Zorama, który przewodzi∏
buntowi swego ludu przeciwko
Nefitom i Êcie˝kom Pana.

Alma 31:5 — Moc S∏owa
Interesujàcy jest fakt, ˝e Alma usi-
∏owa∏ rozwiàzaç problem poli-
tyczny przy pomocy duchowego
lekarstwa. Nefici martwili si´, ˝e
Zoramici mogà podburzyç Lama-

nitów do wojny z nimi. Alma uwa˝a∏, ˝e najlepszym sposobem,
aby temu zapobiec, by∏o g∏oszenie ewangelii poÊród Zoramitów,
aby mogli doÊwiadczyç przemiany serca. Alma zdecydowa∏ si´
walczyç z przyczynà problemu, a nie z jego symptomami.

W przemówieniu zatytu∏owanym „Moc s∏owa” Prezydent
Ezra Taft Benson radzi∏ przywódcom kap∏aƒskim, aby pracowali
nad êród∏em problemów w KoÊciele. „Cz´sto wk∏adamy wiele
wysi∏ku w próby zwi´kszenia poziomów aktywnoÊci w naszych
palikach. Pracujemy gorliwie, aby zwi´kszyç procent osób
ucz´szczajàcych na spotkania sakramentalne. Trudzimy si´, aby
wi´cej m∏odych m´˝czyzn wyje˝d˝a∏o na misje. Ze wszystkich si∏
staramy si´ zwi´kszyç liczb´ ma∏˝eƒstw zawieranych w Êwià-
tyni. To wszystko to chwalebne cele i rzeczy istotne dla rozwoju
królestwa. Jednak kiedy poszczególni cz∏onkowie i rodziny b´dà
regularnie i systematycznie zag∏´biaç si´ w pisma Êwi´te, pozo-
sta∏e formy aktywnoÊci automatycznie si´ poprawià. Rozwinà si´
Êwiadectwa. Wzmocni si´ zaanga˝owanie. Rodziny si´ umocnià.
Nap∏ynà osobiste objawienia” (Ensign, maj 1968, 81).

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Alma 31 wykonaj dwa z poni˝szych
zadaƒ (A–C).

Napisz przyk∏ad

W Alma 31:5 przeczyta∏eÊ, ˝e Alma wierzy∏, i˝ s∏owo Bo˝e ma
moc, by dawaç ludziom natchnienie, aby czynili rzeczy, do któ-
rych nie zmusi∏by ich miecz ani nic innego. Podaj przyk∏ad z

A

odstàpili (w. 8) — zbunto-
wali si´

serce przepe∏ni∏a boleÊç (w.
24) — ogarnà∏ go smutek

serce pe∏ne pychy (w. 27) —
ludzie dumni i pró˝ni

niemoc (w. 30) — s∏aboÊç

na∏o˝y∏ d∏onie (w. 36) — udzie-
li∏ b∏ogos∏awieƒstwa kap∏aƒ-
skiego przez na∏o˝enie ràk
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Alma 32:21–22 — Jaka jest ró˝nica mi´dzy
przekonaniem, wiarà a wiedzà?
Przekonanie mo˝e byç bierne, mo˝e to byç zaledwie zaakcepto-
wanie, ˝e coÊ jest prawdà. Wiara zaÊ jest aktywna. Wiara wymaga
przekonania i zaufania. Daje nam pewnoÊç i przekonanie, które
ka˝à nam dzia∏aç. Nie mo˝na mieç wiary bez przekonania, lecz
mo˝na byç o czymÊ przekonanym i nie mieç wiary. Dlatego nie
wystarczy jedynie byç przekonanym o istnieniu Jezusa Chrystusa.
Aby ewangelia mog∏a pob∏ogos∏awiç nasze ˝ycie, musimy mieç
wiar´, która motywuje nas do tego, aby Go naÊladowaç. Wiedza,
podobnie jak przekonanie, potrzebuje dzia∏ania, aby mog∏a przy-
nieÊç nam korzyÊç. Sama wiedza, ˝e coÊ mo˝e nam pomóc lub
zaszkodziç, na nic nam si´ nie zda, je˝eli nie b´dziemy jej wyko-
rzystywaç w praktyce. Istnieje szczególny rodzaj wiedzy, która
przychodzi, kiedy opieramy si´ na wierze i staramy si´ ˝yç w
zgodzie z ewangelià. Kiedy, polegajàc na wierze, dzia∏amy
zgodnie z naszym przekonaniem, wówczas duch dotyka naszego
serca i umys∏u. Otrzymujemy duchowe Êwiadectwo mocà Ducha
Âwi´tego, dzi´ki któremu mo˝emy powiedzieç, ˝e „wiemy”, ˝e
Chrystus jest naszym Zbawicielem i ˝e KoÊció∏ jest prawdziwy.
(Zob. James E. Talmage, Articles of Faith, str. 96–100).

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Alma 32 wykonaj dwa z poni˝szych
zadaƒ (A–C).

Fragment z pisma Êwi´tego do
opanowania — Alma 32:21

1. Zapisz przyk∏ad, który mówi o tym, w jaki sposób pos∏u-
szeƒstwo przykazaniom Boga jest wyrazem czyjejÊ wiary. W
swoim przyk∏adzie zwróç uwag´ na to, ˝e osoba ta nie
posiada „doskona∏ej wiedzy”, lecz „[pok∏ada] nadziej´ w
tym, czego nie [widzia∏a], a co jest prawdà”.

2. Za∏ó˝my, ˝e rozmawiasz o wierze z kolegà. Poda∏eÊ definicj´
wiary, jaka znajduje si´ w Alma 32:21, a twój kolega pyta
wtedy: „Ale skàd wiesz, ˝e coÊ, czego nie widaç, jest prawdà?”
Co byÊ odpowiedzia∏? Podaj konkretny przyk∏ad czegoÊ, czego
nie widzia∏eÊ, a o czym wiesz, ˝e jest prawdà.

A

w∏asnego ˝ycia, z którego wynika, ˝e pisma Êwi´te lub nauki
przywódców koÊcielnych da∏y ci motywacj´, by uczyniç coÊ, do
czego nie zmusi∏by ci´ nikt inny.

Po∏àcz

Z Alma 31:8–20 wypisz okreÊlenia, które pokazujà, ˝e niego-
dziwe nauki i post´powanie Zoramitów by∏y podobne do nauk
Korihora. Po ka˝dym sformu∏owaniu zapisz numer wersetu z
Alma 30, w którym Korihor naucza∏ na ten temat.

Porównaj

Porównaj nastawienie i modlitw´ Zoramitów w Alma 31:13–18,
23 z nastawieniem i modlitwà Almy w Alma 31:24–38. W swoim
porównaniu wypisz co najmniej dwie istotne ró˝nice. Zakoƒcz,
piszàc o tym, czego wspó∏czeÊni czytelnicy powinni si´, twoim
zdaniem, nauczyç, co pomog∏oby im w zrozumieniu zasad
modlitwy.

W 31 rozdziale Ksi´gi Almy czyta∏eÊ o pracy misjonarskiej
poÊród Zoramitów. Czego chcia∏byÊ ich nauczaç, gdybyÊ by∏
na miejscu Almy? W jaki sposób byÊ to przekaza∏?

Alma 32 to ulubiony rozdzia∏ misjonarzy, poniewa˝ pomaga
on wyjaÊniç ludziom, których nauczajà, ˝e sami mogà prze-
konaç si´ o prawdzie zasad ewangelii. Jednak nie jest to roz-
dzia∏ tylko dla osób zainteresowanych KoÊcio∏em. Wszyscy
— niezale˝nie od poziomu uduchowienia — mo˝emy stoso-
waç zasady, których Alma naucza∏ w tym rozdziale.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Alma 32

okrycie (w. 2) — ubranie

za nic (w. 3) — coÊ, co ma
niewielkà wartoÊç

wzgardziç, wzgardzony (w. 5,
12) — nie lubiç, nienawidziç,
nie lubiany, znienawidzony

skruszony (w. 7) — pokorny,
ten, kto odpokutowa∏

zadziwiajàce (w. 23) — wpro-
wadzajàce w zak∏opotanie

wyt´˝ycie swoje si∏y (w. 27)
— b´dziecie czujni i uwa˝ni

ja∏owa (w. 39) — nieproduk-
tywna, pozbawiona substancji
od˝ywczych (szczególnie w
odniesieniu do ziemi)

Alma 32
Wypróbowanie S∏owa

C

B
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Napisz instrukcje

Zapisz dok∏adne instrukcje do „eksperymentu”, jaki jest opi-
sany w Alma 32:27–43. Upewnij si´, ˝e zawar∏eÊ ostrze˝enia
przed tym, co mo˝e przeszkodziç komuÊ w osiàgni´ciu w∏aÊci-
wych rezultatów.

Odszukaj i wyjaÊnij powtarzajàcy si´
koncept

Odszukaj trzy s∏owa, które powtarzajà si´ w Alma 32:41–43.
WyjaÊnij, jakie znaczenie ma, twoim zdaniem, ka˝da z tych
trzech cech w procesie duchowego rozwoju i zrozumienia.
Mo˝esz zaznaczyç te s∏owa w swoich pismach Êwi´tych.

W 32 rozdziale Alma naucza∏ Zoramitów o procesie rozwi-
jania duchowej wiary i wiedzy. Zach´ca∏ ich, aby zasiali
prawdy ewangelii w swoich sercach dzi´ki s∏owu Boga i
wyjaÊni∏, ˝e niewielkie ziarenko s∏owa Bo˝ego mo˝e wyro-
snàç na wielkie drzewo Êwiat∏oÊci, radoÊci i ˝ycia wiecznego.
W Alma 33 czytamy o tym, o jakie dok∏adnie prawdy cho-
dzi∏o, abyÊmy „zasiali” w tamtym czasie. Zwróç uwag´ na
to, ˝e nauki Almy by∏y dok∏adnà odpowiedzià na pytania i
problemy, które dostrzeg∏ poÊród Zoramitów, co odnotowane
jest w Alma 31–32.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Alma 33

Alma 33:3–17 — Zenos i Zenok
Wi´cej informacji znajdziesz w cz´Êci „Zrozumienie pism Êwi´-
tych” w 1 Nefi 19:10 (str. 30).

Alma 33:18–22 — Dlaczego Moj˝esz podniós∏ w´˝a
na drzewcu?
Starszy Bruce R. McConkie, który by∏ cz∏onkiem Kworum Dwu-
nastu Aposto∏ów, naucza∏: „Kiedy Izraelici w´drowali po
pustyni, a Pan pos∏a∏ mi´dzy nich ‚jadowite w´˝e’, tak ˝e wielu z
nich zosta∏o ukàszonych i zmar∏o, Moj˝esz uczyni∏ w´˝a z mie-
dzi i osadzi∏ go na drzewcu. Wówczas wszyscy, których ugryz∏y
jadowite gady, a którzy spojrzeli z wiarà na miedzianego w´˝a,

przela∏eÊ (w. 16) — da∏eÊ,
przekaza∏eÊ

symbol (w. 19) — podo-
bieƒstwo

opieszali (w. 21) — leniwi

Alma 33
S∏owa, które powinni zasiaç

C

B pozostawali przy ˝yciu; inni umierali. Dlaczego? Poniewa˝ takie
przykazanie da∏ Bóg Moj˝eszowi i by∏o to obrz´dem w Izraelu —
obrz´dem na podobieƒstwo faktu, ˝e Obiecany Mesjasz zostanie
podniesiony na krzy˝u, a wszyscy, którzy z wiarà wzniosà ku
Niemu wzrok, b´dà ˝yç; inni zaÊ zginà” (The Mortal Messiah:
From Bethlehem to Calvary, 4 tomy [1979–81], 1:476–477).

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania 33 rozdzia∏u Ksi´gi Almy, wykonaj
zadanie A lub B.

Paƒskie rozwiàzania

1. W Alma 31:8–23 i 32:2–5 czytamy o problemach Zoramitów i
o tym, w jaki sposób wielu z nich zb∏àdzi∏o. Odszukaj co naj-
mniej dwa z ich problemów i fa∏szywych nauk, a nast´pnie
streÊç, co z nauk Almy w rozdziale 33 stanowi odpowiedê lub
rozwiàzanie dla ka˝dej z wymienionej przez ciebie rzeczy.

2. Dlaczego wa˝ne by∏o to, ˝e Alma naucza∏ Zoramitów o
wypróbowaniu s∏owa Bo˝ego (Alma 32), zanim udzieli∏ im
porad co do rozwiàzywania ich problemów (Alma 33)?

Wà˝ na drzewcu

1. Przeczytaj IV Ks. Moj˝eszowà 21:4–9 i Alma 33:18–22 i wyja-
Ênij, w jaki sposób miedziany wà˝ na drzewcu symbolizowa∏
Jezusa Chrystusa (jeÊli potrzebujesz pomocy, zob. cz´Êç „Zro-
zumienie pism Êwi´tych” dla Alma 33:18–22).

2. W jaki sposób spoglàdanie lub zwracanie si´ do Chrystusa
mo˝e pomagaç ci w twoim ˝yciu?

Czy kiedykolwiek si´ zgubi∏eÊ? W Alma 34 Amulek Êwiad-
czy, ˝e, gdyby nie ZadoÊçuczynienie Zbawiciela, ca∏a ludz-
koÊç umar∏aby w dwojaki sposób i by∏aby zgubiona na wieki.
Oto, jak brzemienny w skutki jest dla ca∏ej ludzkoÊci Upa-
dek Adama. Podczas czytania zastanów si´, w jaki sposób
ZadoÊçuczynienie Jezusa Chrystusa pomaga nam pokonaç
oba rodzaje Êmierci. Pami´taj, ˝e aby otrzymaç wszystkie
b∏ogos∏awieƒstwa Boskiego planu odkupienia, musimy w
nim uczestniczyç, wykonujàc to, czego wymaga od nas
Ojciec Niebieski. Odnajdê to, co ty musisz zrobiç, aby
wype∏niç swojà rol´ w Jego planie.

Alma 34
Wieczny plan odkupienia

B

A
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2. WyjaÊnij, co, twoim zdaniem, stanowi∏o podstaw´ Êwiadectw
Amuleka.

3. Które s∏owa ze Êwiadectwa Amuleka stanowià równie˝ cz´Êç
twojego Êwiadectwa?

Napisz list

Kole˝anka powiedzia∏a ci, ˝e ju˝ si´ nie modli, poniewa˝ nie ma
miejsca, gdzie mog∏aby si´ modliç na osobnoÊci i nie wie, o co si´
modliç. Przestudiuj Alma 34:17–27 i w oparciu o rad´ Amuleka
napisz do niej list, w którym zawrzesz pi´ç sugestii co do tego,
gdzie, kiedy i o co mog∏aby si´ modliç.

Fragment z pisma Êwi´tego do
opanowania — Alma 34:32–34

Martwisz si´ o przyjaciela, który nie przestrzega przykazaƒ.
Poni˝ej znajdujà si´ jego wypowiedzi. Zapisz je w zeszycie, a
nast´pnie napisz, jak odpowiedzia∏byÊ na ka˝dà z nich. Uzyj
w swoich odpowiedziach s∏ów lub zwrotów z Alma 34:32–34.

1. „Odpokutuj´ przed wyjazdem na misj´, ale do tego czasu
chc´ si´ troch´ zabawiç”.

2. „No có˝, jeÊli umr´, mog´ zawsze odpokutowaç w Êwiecie
duchów. W koƒcu w∏aÊnie po to on istnieje”.

Przygotuj quiz

Do ka˝dego wersetu z Alma 34:37–41 napisz pytanie, na które
zawiera on odpwiedê. Po ka˝dym pytaniu zapisz w∏asnà
odpowiedê.

˚ycie zgodnie z ewangelià czasami wymaga od nas dokony-
wania w ˝yciu trudnych zmian. Byç mo˝e musimy zmieniç
prac´, poszukaç nowych przyjació∏, a nawet si´ przeprowa-
dziç. Podczas czytania Alma 35 zwróç uwag´ na trudne
zmiany, jakich doÊwiadczyli w swym ˝yciu Zoramici, którzy
uwierzyli w s∏owa Almy i Amuleka, a tak˝e na to, w jaki
sposób Pan pomóg∏ im odnaleêç radoÊç w ewangelii. Zasta-
nów si´, w jaki sposób mo˝e to daç ci nadziej´ w twoich pró-
bach.

Alma 35
Nawróceni Zoramici uciekajà

do Jerszon

D

C

B

Zrozumienie pism Êwi´tych
Alma 34

Alma 34:9–14 — „Wielka i ostateczna ofiara”
Amulek naucza∏, ˝e tylko „nieskoƒczona i wieczna ofiara” b´dzie
mia∏a moc, by odkupiç dzieci Boga z Upadku Adama, który spro-
wadzi∏ na Êwiat grzech i Êmierç (zob. Alma 34:10–12). Starszy
Russell M. Nelson naucza∏: „Jezus by∏ jedynym, który móg∏ doko-
naç takiego nieskoƒczonego zadoÊçuczynienia, poniewa˝ zrodzi∏
si´ ze Êmiertelnej matki i nieÊmiertelnego Ojca. Z powodu tego
jedynego w swoim rodzaju dziedzictwa Jezus by∏ nieskoƒczonà
Istotà” (w: Conference Report, paêdz. 1996, 46 lub Ensign, list.
1996, 35).

Alma 34:32–34 — Dlaczego wa˝ne jest, aby
odpokutowaç i przygotowaç si´ podczas tego ˝ycia?
Starszy Bruce R. McConkie naucza∏: „To ˝ycie, to okres dany
cz∏owiekowi, aby odpokutowa∏ i przygotowa∏ si´ na spotkanie
z Bogiem. Ci, którzy otrzymajà w tym ˝yciu szans´, aby przyjàç
prawd´, sà do tego zobligowani; w przeciwnym razie nie otrzy-
majà pe∏ni zbawienia. Nadzieje na nagrod´ po tak zwanej poku-
cie na ∏o˝u Êmierci sà pró˝ne” (Mormon Doctrine, 631).

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Alma 34 wykonaj dwa z poni˝szych
zadaƒ (A–D).

Z czego sk∏ada si´ Êwiadectwo?

Alma 34:8–16 zawiera cz´Êç Êwiadectwa Amuleka.

1. Na podstawie poni˝szych fragmentów z Alma 34, napisz w
swoim zeszycie, co one, wed∏ug ciebie, znaczà: wersety 8–9;
10–12; 13–14 oraz 15–16.

A

odstàpiliÊcie (w. 2) — zbun-
towaliÊcie si´

ka˝dy znak i ka˝de s∏owo
(w. 13) — nawet najmniejsza
czàstka (jest tu odniesienie
do najmniejszego znaku w
j´zyku hebrajskim)

poddani (w. 35) — kontro-
lowani

pomstowaç (w. 40) — obra-
˝aç, krytykowaç
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Zrozumienie pism Êwi´tych
Alma 35

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Alma 35 wykonaj jedno z nast´pujàcych
zadaƒ (A–C).

Ujawnij tajny plan

Udawaj, ˝e jesteÊ szpiegiem, który przeniknà∏ do dowództwa
Zoramitów. Po przeczytaniu Alma 35:1–6 napisz raport, w któ-
rym opiszesz niegodziwy plan Zoramitów i to, w jaki sposób
wp∏ynie on na tych, którzy ˝yjà zgodnie z zasadami ewangelii.

Napisz artyku∏ do gazety

Opisz uczucia

1. Rozwa˝ Alma 35:14–16 i opisz, jak Alma czu∏ si´ w zwiàzku
z tà sytuacjà oraz co potem zrobi∏.

2. W jaki sposób przypomina to nauki proroków w dniach ostat-
nich, abyÊmy przygotowywali nasze rodziny na trudne czasy,
które zgodnie z proroctwami czekajà nas w przysz∏oÊci?

W jaki sposób kochajàcy ojciec przygotowuje swoje dzieci,
aby umia∏y przeciwstawiç si´ pokusom Szatana? Jak mo˝e
zainspirowaç je, by bardziej pragn´∏y b∏ogos∏awieƒstw
ewangelii ni˝ krótkotrwa∏ych uciech Êwiata? Alma 36–42
to zapis rad, jakich prorok Alma udzieli∏ swoim synom. Z
modlitwà przestudiuj te rozdzia∏y, aby zrozumieç, co Alma
chcia∏ przekazaç swoim dzieciom i czego spodziewa∏ si´ po
ich post´powaniu. Prawdy, jakich naucza∏, to obietnice doty-

Alma 36
Alma naucza Helamana o swoim

nawróceniu

C

Przeczytaj Alma 35:7–12 i napisz artyku∏ do gazety na temat
kryzysu w Jerszon. Uwzgl´dnij, co nast´puje:

1. Nag∏ówek.

2. Przyk∏ad gróêb, jakie, twoim zdaniem, mogli wyg∏aszaç
Zoramici.

3. Podsumowanie reakcji Ammonitów i opis, w jaki sposób
mog∏oby to poprawiç sytuacj´ w twoim miejscu zamieszkania.

B

A

rozwa˝yli (w. 3) — rozma-
wiali na dany temat, radzili si´

po cichu (w. 5) — w sekrecie,
prywatnie

stawa∏y si´ twarde (w. 15) —
opiera∏y si´ prawoÊci

czàce naszego ˝ycia w ˝yciu doczesnym oraz b∏ogos∏a-
wieƒstw wiecznoÊci, które przewy˝szajà wszystko, co mo˝e
nam daç Szatan.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Alma 36

Alma 36:18 — Otch∏aƒ goryczy
Czujemy, jakbyÊmy znajdowali si´ w „otch∏ani goryczy”, kiedy
dr´czy nas poczucie winy lub odczuwamy g∏´bokie wyrzuty
sumienia, gdy zrobimy coÊ z∏ego. Jednak nie wszyscy pozwa-
lajà sobie na wyrzuty sumienia. Prezydent Spencer W. Kimball
naucza∏, ˝e „ci, którzy wybierajà t´ drog´, w koƒcu stajà si´
zatwardziali i tracà pragnienie, by odpokutowaç. Innym wyj-
Êciem jest pozwolenie, by poczucie winy ca∏kowicie [nas]
ogarn´∏o, a póêniej doprowadzi∏o do pokuty i w koƒcu do osta-
tecznego wybaczenia” („The Gospel of Repentance”, Ensign,
paêdz. 1982, 4).

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Alma 36 wykonaj dwa z poni˝szych
zadaƒ (A–C).

Pami´tajcie o niewoli waszych ojców

36 rozdzia∏ Ksi´gi Almy rozpoczyna si´ i koƒczy radà Almy dla
jego syna Helamana, by pami´ta∏ o niewoli ich ojców oraz ich
ostatecznym wybawieniu dzi´ki mocy Boga (zob. Alma 36:2,
28–29). Zwróç uwag´ na to, jak Alma wykorzysta∏ doÊwiadcze-
nia z w∏asnego ˝ycia, aby nauczaç tej zasady.

1. Przeczytaj Alma 36:6–16 i opisz, jak zniewolony by∏ Alma.

A

doczesna (w. 4) — fizyczna,
Êmiertelna

powsta∏a w ludzkim umyÊle
(w. 4) — wiedza Êwiecka

udr´czony, prze˝ywajàcy
udr´k´ (w. 12, 17, 19) — cier-
piàcy, zbola∏y, pogrà˝ony w
smutku
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Alma 37:21–31 — DwadzieÊcia cztery p∏yty i tajemne
spiski
Alma przestrzeg∏ Helamana, by chroni∏ zapisy Jeredów (24 z∏ote
p∏yty), aby Nefici nie poznali przysiàg, znaków i przymierzy taj-
nych spisków, które doprowadzi∏y do zag∏ady Jeredów. Starszy
Bruce R. McConkie napisa∏: „Na przestrzeni dziejów zawsze ist-
nia∏y grupy, organizacje, koÊcio∏y i rzàdy, które mia∏y podobne
tajne przysi´gi i cele — wszystkie inspirowane przez Szatana”
(Mormon Doctrine, 471).

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Alma 37 wykonaj zadanie A lub B oraz
zadanie C.

Fragment z pisma Êwi´tego do
opanowania — Alma 37:6–7

Niektórzy ludzie sàdzà, ˝e pisma Êwi´te to tylko zapisy z prze-
sz∏oÊci i nie widzà, jak mog∏yby im one pomóc w dzisiejszych
czasach.

1. Przeczytaj Alma 37:6–7 i podaj jeden przyk∏ad „niepozornego
i prostego” wersetu pism Êwi´tych, który okaza∏ si´ b∏ogos∏a-
wieƒstwem w twoim ˝yciu.

2. Na podstawie Alma 37:8–20 wypisz co najmniej trzy „màdre
cele”, dla których zosta∏y zachowane pisma Êwi´te i w jaki
sposób b∏ogos∏awià one ludzi w dzisiejszych czasach.

Fragment z pisma Êwi´tego do
opanowania — Alma 37:35

Zastanów si´, w jaki sposób wyt∏umaczy∏byÊ znaczenie Alma
37:35 pi´ciolatkowi. Napisz plan swojego wyjaÊnienia, opierajàc
swoje pomys∏y na informacjach z wersetów 36–37.

Napisz wskazówki

W Alma 37:38–47 Alma porówna∏ Liahon´, inaczej przewodnik,
do pisma Êwi´tego czyli „s∏ów Chrystusa”.

1. Przeczytaj te wersety i napisz zestaw wskazówek na temat
tego, jak korzystaç z Liahony.

2. WyjaÊnij, jak te wskazówki mogà pomóc ci w lepszym korzy-
staniu tak˝e z pism Êwi´tych.

C

B

A

2. Przeczytaj wersety 17–21 i opisz, jak Alma zosta∏ uratowany
mocà Boga.

3. Napisz w jednym akapicie krótkie wyjaÊnienie, jak te wyda-
rzenia pomagajà ci wierzyç, ˝e Bóg posiada moc, by wybawiç
ci´ z prób, które zdajà si´ niewoliç ci´ w ˝yciu.

Rozpoznaj poszczególne stopnie

Na podstawie Alma 36:13–24 udowodnij, ˝e Alma przeszed∏
wszystkie z poni˝szych stopni pokuty:

1. Rozpoznanie grzechu

2. Odczuwanie bo˝ego ˝alu

3. Wyznanie

4. Rekompensata (zap∏ata za to, co zosta∏o utracone)

WyjaÊnij kluczowe wyra˝enia

Rozwa˝ b∏ogos∏awieƒstwa wymienione w Alma 36:25–29. Ka˝-
demu z kluczowych wyra˝eƒ lub s∏ów przyporzàdkuj zwiàzane
z nim b∏ogos∏awieƒstwo i wyjaÊnij, dlaczego jest ono wa˝ne:

1. „[Narodziç] si´ Bogu” (w. 26)

2. „Wspomaga∏” (w. 27)

3. „Zmartwychwstan´” (w. 28)

Zrozumienie pism Êwi´tych
Alma 37

krzy˝ujà (w. 6) — niweczà

interpretory (w. 21) — Urim i
Tummim

Gazelem (w. 23) — najpraw-
dopodobniej imi´ nadane
nieznanemu widzàcemu

brzydzili si´ (w. 29) — niena-
widzili

misterny (w. 39) — pieczo∏o-
wicie wykonany, z dba∏oÊcià
o szczegó∏y, kunsztowny

dolina (w. 45) — symbolicz-
nie o ˝yciu doczesnym

Czy kiedykolwiek korzysta∏eÊ z kompasu? Do czego mo˝e ci
si´ przydaç kompas? Sà chwile, kiedy potrzebujemy prze-
wodnictwa i wskazówek duchowego kompasu. Pan da∏ nam
taki duchowy kompas. Podczas czytania Alma 37 odszukaj,
co jest tym duchowym kompasem i w jaki sposób mo˝esz z
niego korzystaç w dzisiejszych czasach.

Alma 37
„Nabieraj màdroÊci w swych

m∏odych latach”

C

B
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Rada, jakiej Alma udzieli∏ swemu synowi Sziblonowi, jest
krótka (zaledwie jeden krótki rozdzia∏), lecz ma wielkà moc.
Przestudiuj jà z uwagà, poznajàc mocne i s∏abe strony Szi-
blona. Odszukaj tak˝e pomys∏y, jak mo˝esz przynieÊç radoÊç
swoim rodzicom.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Alma 38

Alma 38:12 — „[Panuj] nad wszystkimi swymi
uczuciami”

Uzda s∏u˝y do kontrolowania i
prowadzenia konia, a nie do
tego, by go m´czyç lub zabiç.
Takie te˝ znaczenie ma rada,
abyÊmy panowali nad naszymi
nami´tnoÊciami. „Czy odmawia-
nie sobie jest màdre, poniewa˝
nasze nami´tnoÊci sà z∏e, czy
dlatego, ˝e sà dobre? Alma
naucza∏ swego syna: ‚Uwa˝aj
tak˝e, abyÊ panowa∏ nad wszyst-
kimi swymi uczuciami, a wtedy
mi∏oÊç b´dzie mog∏a przepe∏niç
twojà dusz´’. (Alma 38:12, kur-

sywa dodana). Nie powiedzia∏: ‚wyeliminuj’ czy nawet ‚st∏um
swe nami´tnoÊci’, lecz panuj nad nimi — okie∏znaj, poskrom i

m´ka (w. 8) — smutek, ˝al,
udr´ka

umiar (w. 10) — kontrola,
samoograniczenie

hardy (w. 12) — w∏adczy,
nadu˝ywajàcy w∏adzy

rozsàdny(w. 15) — powa˝ny

Alma 38
Alma poucza swego syna Sziblona

pokieruj nimi. Dlaczego? Poniewa˝ dzi´ki dyscyplinie jesteÊmy
zdolni do pe∏niejszej, g∏´bszej mi∏oÊci” (Bruce C. Hafen i Marie K.
Hafen, The Belonging Heart [1994], 302).

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Alma 38 wykonaj zadanie A lub B.

Zamieƒ s∏aboÊç w si∏´

1. Narysuj w zeszycie dwie kolumny, jednà zatytu∏uj „Mocne
strony Sziblona”, a drugà „Ostrze˝enie dla Sziblona”. Prze-
czytaj Alma 38:1–5, 10–15 i sporzàdê list´ tego, co uwa˝asz za
jego mocne strony. Wypisz te˝ ostrze˝enia, jakie otrzyma∏.

2. Przeczytaj Eter 12:27 i wyjaÊnij, w jaki sposób mo˝e nas
wzmocniç stosowanie si´ do ostrze˝eƒ naszych przywódców.

Napisz list

Alma naucza∏ swego syna Sziblona o poszczególnych etapach
zdobywania wiedzy duchowej.

1. Narysuj diagram, taki jak ten poni˝ej, ale nie przepisuj pytaƒ.
Podczas czytania Alma 38:6–9 odszukaj odpowiedzi na pyta-
nia i w okienkach diagramu wpisz numer wersetu lub
wersetów, w których znajdujà si´ na odpowiedzi.

▼

▼

▼

▼
Duchowa wiedza

2. Napisz w swoim zeszycie list do przyjaciela, w którym opi-
szesz, jak zdobyç duchowà wiedz´.

Alma 39
Powa˝na natura grzechów

seksualnych

W jaki sposób ci narodzeni Bogu otrzymujà
wi´kszà duchowà wiedz´?

W jaki sposób Alma opisa∏ narodziny, jakich
doÊwiadczajà ludzie, kiedy odpokutujà?

Co Alma uczyni∏, aby otrzymaç odpuszczenie
grzechów?

Jaki jest jedyny sposób, abyÊmy dostàpili
zbawienia?

B

A
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Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Alma 39 wykonaj zadanie B oraz zadanie
A lub C.

Dlaczego Alm´ przepe∏nia∏ ból?

1. Przeczytaj Alma 39:1–11 i wypisz pi´ç rzeczy, które smuci∏y
Alm´ w zachowaniu Koriantona; rzeczy, które on zrobi∏ lub
nie, a które uniemo˝liwi∏y mu bycie dobrym misjonarzem.

2. Napisz, co Korinaton musia∏ zrobiç, aby odpokutowaç (zob.
w. 7–13).

Napisz list

Prezydent Ezra Taft Benson naucza∏: „Plagà tego pokolenia jest
niemoralnoÊç seksualna” (w: Conference Report, kwiec. 1986, 4
lub Ensign, maj 1986, 4). Przeczytaj Alma 39:3–9 i napisz w zeszy-
cie notatk´ o d∏ugoÊci jednego akapitu, aby wzmocniç kogoÊ
przed pokusami niemoralnoÊci.

1. WyjaÊnij, jak powa˝nym grzechem jest niemoralnoÊç seksualna.

2. Napisz, dlaczego decydujesz si´ nie poddawaç pokusom.

3. Wykorzystaj cytat z cz´Êci „Zrozumienie pism Êwi´tych” dla
Alma 39:5–6 i wyjaÊnij, dlaczego uwa˝asz te grzechy za tak
powa˝ne (zob. tak˝e NiP 43:24–25).

Jaki wp∏yw wywierasz swoim
przyk∏adem?

Przeczytaj Alma 39:11–13 i zastanów si´, jaki wp∏yw mia∏ przy-
k∏ad Koriantona na Zoramitów.

1. Porównaj zachowanie Koriantona (zob. w. 11) z tym, do g∏o-
szenia czego zosta∏ powo∏any (zob. w. 15–16).

2. Jaki wp∏yw mo˝e mieç na ludzi z∏y przyk∏ad?

3. Jaki wp∏yw mo˝e mieç na ludzi dobry przyk∏ad?

Czy jakiÊ kolega zapyta∏ ci´ kiedyÊ, dokàd idziemy po Êmierci?
Jak odpowiedzia∏byÊ na takie pytanie? W 40 rozdziale Ksi´gi
Almy Alma udziela odpowiedzi na kilka pytaƒ dotyczàcych
˝ycia po Êmierci. Przeczytaj nauki Almy i przekonaj si´, czy
znajdziesz tam odpowiedzi na niektóre ze swoich w∏asnych
pytaƒ na temat ˝ycia po Êmierci.

Alma 40
Âwiat duchów i zmartwychwstanie

C

B

A

Alma by∏ zadowolony ze swych snów Helamana i Sziblona,
jednak niemi∏e mu by∏o niemoralne zachowanie jego syna
Koriantona. Alma wiedzia∏, jaki ból niesie ze sobà grzech i
pragnà∏, by inni go unikn´li (zob. Alma 36:11–16). Dlatego
te˝ mia∏ wi´cej do powiedzenia Koriantonowi ni˝ pozosta-
∏ym synom. Zwróç uwag´ na to, co Alma poradzi∏ uczyniç
swojemu synowi, aby pokona∏ on swoje grzechy.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Alma 39

Alma 39:5–6 — Jak powa˝ne sà grzechy natury
seksualnej w oczach Pana?

W przes∏aniu z konferencji general-
nej z paêdziernika 1942 roku Rada
Prezydenta KoÊcio∏a og∏osi∏a:

„Grzechy natury seksualnej [...]
dorównujà swà potwornoÊcià mor-
derstwu. [...]

[...] Nie mo˝na utrzymywaç poza-
ma∏˝eƒskich, zakazanych stosun-
ków seksualnych [...] i uniknàç kary
oraz sàdu, jakie Pan wyznaczy∏ za
ten grzech” (w: Conference Report,
paêdz. 1942, 11).

Alma 39:6 — W jakim sensie mo˝na wybaczyç
morderstwo?
Starszy Bruce R. McConkie naucza∏: „Wybaczenie za morderstwa
jest ostatecznie udzielane, ale tylko w tym sensie, w jakim wyba-
czane sà wszystkie grzechy oprócz grzechu przeciw Duchowi
Âwi´temu; nie oznacza to wybaczenia, które umo˝liwia dostanie
si´ do królestwa celestialanego” (Mormon Doctrine, 520).

Starszy Spencer W. Kimball, b´dàcy wówczas cz∏onkiem Kwo-
rum Dwunastu Aposto∏ów, wyjaÊni∏:

„Jan napisa∏, ˝e ‚˝aden zabójca nie ma w sobie ˝ywota wiecz-
nego’ [I List Jana 3:15]. Zabójca pozbawia si´ zbawienia w
królestwie celestialnym i w tym sensie nie mo˝e otrzymaç
wybaczenia za swojà zbrodni´. [...]

OczywiÊcie, zarówno prawa ziemskie jak i boskie czynià rozró˝-
nienie pomi´dzy morderstwem, umyÊlnym zabójstwem a nie-
umyÊlnym spowodowaniem Êmierci. Podobnie jest, gdy ludzie,
niestety, nawzajem odbierajà sobie ˝ycie podczas wojny” (The
Miracle of Forgiveness [1969], 127, 129).

sprawi∏eÊ mi wielki ból (w.
3) — sprawi∏eÊ mi przykroÊç,
zaniepokoi∏eÊ mnie

ladacznica (w. 3) — kobieta
niemoralna, prostytutka

dr´czyç (w. 7) — m´czyç,
sprawiaç cierpienie, zada-
waç ból

nie dopuszcza∏ si´ (w. 9) —
zrezygnowa∏, porzuci∏

powstrzyma∏ si´ (w. 12) —
wstrzyma∏ si´ od robienia
czegoÊ, unika∏

nowina (w. 15) — wiadomoÊç
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Zrozumienie pism Êwi´tych
Alma 40

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Alma 40 wykonaj zadanie C oraz zadanie
A lub B.

Dokoƒcz zdanie

Przebiegnij wzrokiem fragment Alma 40:1–8 i odszukaj s∏owa,
które pasujà do poni˝szych zdaƒ. Zapisz uzupe∏nione zdania
w zeszycie.

1. „Zmartwychwstanie nastàpi nie wczeÊniej jak po ________
_____________________________________________________”.

2. „Wszystkim jest wyznaczony czas ______________________”.

3. „Jednak od chwili Êmierci  do [...] zmartwychwstania ______
_____________________________________________________”.

Raj czy wi´zienie?

W Alma 40:11–15 jest mowa o dwóch stanach, w jakich dusze
przebywajà w Êwiecie duchów. Przeczytaj te wersety i wypisz,
jakie konsekwencje czekajà po Êmierci sprawiedliwych i niego-
dziwych.

Dopasuj wyra˝enie do wersetu

Na podstawie tego, czego dowiedzia∏eÊ si´ z Alma 40:15–26,
zapisz doktryn´ na temat Zmartwychwstania przy ka˝dym z
poni˝szych zagadnieƒ:

1. Duch i cia∏o

2. W chwili Zmartwychwstania Chrystusa

3. Mi´dzy Êmiercià a zmartwychwstaniem

4. Stan szcz´Êcia lub ˝a∏oÊci

C

B

A
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co zniszczalne, nie stanie si´
niezniszczalne (w. 2) — to
Êmiertelne cia∏o nie zmar-
twychwstanie

w swym gniewie (w. 14) —
w prawym oburzeniu

przywrócona (w. 23) —
oddana z powrotem

wypiç do dna (w. 26) —
wypiç osad i zanieczyszcze-
nia, które osiadajà na dnie
naczynia z winem; wypiç
wszystko wraz z najgorszà
tego cz´Êcià

5. Osàd przed Bogiem

6. Przywrócenie wszystkich rzeczy

Czy zastanawia∏eÊ si´ kiedyÊ, dlaczego niektórzy ludzie
zdajà si´ unikaç konsekwencji swoich z∏ych uczynków?
Alma wyjaÊni∏ swemu synowi Koriantonowi, co dzieje si´
z tymi, którzy sàdzà, ˝e niegodziwoÊç prowadzi do szcz´-
Êcia. Podczas czytania Alma 41 zwróç uwag´ na nauki
dotyczàce sàdu ostatecznego, zasady przywrócenia oraz
tego, ˝e po Zmartwychwstaniu wszyscy otrzymajà ponow-
nie cechy i przymioty, jakie wykszta∏cili w sobie podczas
˝ycia doczesnego.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Alma 41

Alma 41:2 — Czym jest „Plan przywrócenia”?
S∏owo przywrócenie oznacza powrót do pierwotnego stanu.
Alma 40:1–41:2 opisuje plan przywrócenia jako Zmartwych-
wstanie, kiedy to duch i cia∏o ponownie ∏àczà si´ w jednoÊç.
Dodatkowe znaczenie podaje Alma 41:3–15. Cz´Êcià planu
przywrócenia jest tak˝e sàd ostateczny, kiedy to otrzymamy
nagrod´ wed∏ug tego, jak post´powaliÊmy w ˝yciu doczesnym.
Prezydent Joseph Fielding Smith naucza∏: „Istnieje boskie
prawo sprawiedliwej zap∏aty. Przeto ˝ycie doczesne jest okre-
sem próby. Ludzie b´dà sàdzeni wed∏ug swych uczynków i
otrzymajà nagrod´ bàdê kar´, zale˝nie od tego, jak post´powali
w Êmiertelnym ciele. Sàdy w królestwie Boga sà bezstronne.
Ka˝dy otrzymuje to, na co zas∏u˝y∏” (Answers to Gospel
Questions, 5:16). W dos∏ownym znaczeniu, to, czym staniemy

przeinaczali (w. 1) — przekr´-
cali lub zmieniali znaczenie

przyziemny (w. 11, 13) —
ziemski, Êmiertelny

usprawiedliwienie (w. 15) —
wybaczenie

Alma 41
„Czynienie z∏a nigdy nie by∏o

szcz´Êciem”

128



Zrozumienie pism Êwi´tych
Alma 42

Alma 42:7–9, 15 — Fizycznà i duchowà Êmierç
spowodowa∏ Upadek, a pokona∏o ZadoÊçuczynienie
Jezusa Chrystusa
W swym Êwiadectwie na temat Jezusa Chrystusa Rada Prezy-
denta KoÊcio∏a i Kworum Dwunastu Aposto∏ów og∏osili:

„Odda∏ Swoje ˝ycie, aby zadoÊçuczyniç za grzechy ca∏ej ludz-
koÊci. To On ofiarowa∏ wielki zast´pczy dar za wszystkich, któ-
rzy kiedykolwiek b´dà ˝yli na ziemi.

UroczyÊcie Êwiadczymy, ˝e Jego ˝ycie, które jest w centrum ludz-
kiej historii, ani nie rozpocz´∏o si´ w Betlejem, ani nie zakoƒczy∏o
si´ na Kalwarii. By∏ On Pierworodnym Ojca, Jednorodzonym
Synem w ciele, Odkupicielem Êwiata.

Powsta∏ z grobu, aby byç ‚pierwiastkiem tych, którzy zasn´li’
(I List do Koryntian 15:20)” (˚yjàcy Chrystus [1 stycz. 2000;
numer pozycji 36299 166]).

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Alma 42 wykonaj zadanie B lub zadania
A i C.

Napisz w∏asne odpowiedzi

Przy pomocy Alma
42:1–10 odpowiedz na
nast´pujàce pytania:

1. Jakie dwa rodzaje
Êmierci spowodowa∏
Upadek Adama?

2. Jaka Êmierç nie mia-
∏aby mocy, gdyby
Adam skosztowa∏
owocu z drzewa
˝ycia?

3. Jakiej Êmierci Adam
nadal podlega∏by
po skosztowaniu
owocu z drzewa
˝ycia?

4. Co by si´ sta∏o, gdyby Adam skosztowa∏ owocu drzewa ˝ycia
po Upadku?

5. Co Pan uczyni∏ z drzewem ˝ycia po Upadku Adama?
Dlaczego?

A

cherubin (w. 2–3) — rodzaj
anio∏a

okres na wykazanie si´, okres
przygotowawczy (w. 4, 10, 13)
— czas próby (˝ycie doczesne)

cielesny (w. 7–9) — fizyczny,
Êmiertelny

aby [...] sta∏o si´ zadoÊç (w.
15) — aby zaspokoiç, spe∏niç

wyrzuty sumienia (w. 18) —
poczucie winy, wstyd, ˝al

egzekwowaç (w. 22) — dopil-
nowaç wype∏nienia, wprowa-
dzaç w ˝ycie

rzeczowo (w. 31) — z
powagà i pewnoÊcià

si´ w wiecznoÊci, zale˝y od naszego post´powania i naszych
pragnieƒ w ˝yciu doczesnym (zob. NiP 88:21–32).

Alma 41:11 — „Otch∏aƒ goryczy”
Zobacz cz´Êç „Zrozumienie pism Êwi´tych”, odnoszàcà si´ do
Alma 36:18 (str. 124).

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Alma 41 wykonaj zadania A i B.

Odpowiedz na pytanie

Przeczytaj Alma 41:1–6 i napisz odpowiedzi na dwa dowolnie
wybrane z poni˝szych pytaƒ na temat planu przywrócenia:

1. W tych wersetach s∏owo przywrócenie czasami odnosi si´ do
zmartwychwstania. WyjaÊnij pozosta∏e znaczenia, w jakich
u˝yte zosta∏o tutaj s∏owo przywrócenie.

2. Dlaczego plan przywrócenia jest sprawiedliwy i s∏uszny?

3. Co stanie si´ z niegodziwymi zgodnie z osàdem Boga?

4. Jakie aspekty naszego ˝ycia b´dà podlegaç osàdowi, zgodnie
z tym, co napisano w Mosjasz 4:30?

Fragment z pisma Êwi´tego do
opanowania — Alma 41:10

Prezydent Ezra Taft Benson
powiedzia∏: „Nie mo˝na czyniç
z∏a i czuç si´ dobrze. To niemo˝-
liwe!” („To ‚the Rising Genera-
tion’”, New Era, czerw. 1986, 5).
Odpowiedz na poni˝sze pytania
przy pomocy Alma 41:3–10:

1. Dlaczego wypowiedê Prezy-
denta Bensona jest prawdziwa
zarówno w odniesieniu do
tego, jak i przysz∏ego ˝ycia?

2. Dlaczego czynienie z∏a nigdy
nie jest szcz´Êciem? Dlaczego
stajemy si´ szcz´Êliwsi, kiedy staramy si´ podà˝aç za przy-
k∏adem i naukami Jezusa Chrystusa?

JUSTICE MERCY

Na zakoƒczenie swoich nauk dla Koriantona Alma odpowie-
dzia∏ na pytanie, jak wyglàda∏oby ˝ycie bez pokuty, grzechu,
prawa i kary. Bóg mo˝e byç równoczeÊnie sprawiedliwy i
mi∏osierny. 42 rozdzia∏ Ksi´gi Almy pomo˝e ci zrozumieç,
dlaczego jesteÊ tu, na ziemi i jak wa˝nà rol´ ziemskie ˝ycie
odgrywa w twoim wiecznym rozwoju.

Alma 42
Mi∏osierdzie i sprawiedliwoÊç

B

A
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6. Jaki jest cel naszego okresu przygotowawczego, czyli
naszego ˝ycia doczesnego?

7. W jaki sposób mo˝ecie màdrze korzystaç z czasu waszej próby?

Uzupe∏nij wykres

Przerysuj poni˝szy wykres do zeszytu. Przy pomocy Alma
42:11–24 oraz cz´Êci „Zrozumienie pism Êwi´tych” odnoszàcej
si´ do Alma 42:7–9, 15 wpisz w owalne pola dwa g∏owne
skutki Upadku, a w pole prostokàtne sposób, w jaki skutki te
zosta∏y przezwyci´˝one. Odpowiedz na pytania.

1. Co „nastàpi” w wyniku ZadoÊçuczynienia i jakie b´dà
„wymagania”, wed∏ug tego, co zapisano w wersecie 15?

2. Przepisz do zeszytu poni˝sze zdanie, uzupe∏niajàc luki infor-
macjami z wersetu 17: Cz∏owiek nie móg∏by si´ _____, gdyby
najpierw nie _____, czego nie móg∏by zrobiç, gdyby nie ist-
nia∏o _____, które nie mog∏oby istnieç bez _____.

3. W jaki sposób ZadoÊçuczynienie pokonuje Êmierç fizycznà?
(zob. w. 23).

4. W jaki sposób ZadoÊçuczynienie pokonuje Êmierç duchowà,
spowodowanà Upadkiem Adama? (zob. w. 23).

5. Jakiej grupie okazane zostanie mi∏osierdzie? (zob. w. 23–24).

6. W jaki sposób ÊwiadomoÊç, ile zawdzi´czasz ZadoÊçuczynie-
niu, wp∏ywa na twoje uczucia do Jezusa Chrystusa?

Napisz podsumowanie

Ostatnie s∏owa, jakie Alma skierowa∏ do swego syna Koriantona,
znajdujà si´ w Alma 42:27–31. Wyobraê sobie, ˝e jesteÊ rodzicem,
a twój syn lub córka b∏àdzà. Przeczytaj Alma 42:27–31 i podsumuj
krótko, co powiedzia∏byÊ swojemu dziecku, aby je napomnieç i
wzmocniç.

Alma 43
Nefici bronià swych rodzin,

wolnoÊci i religii

C

B

43 rozdzia∏ Ksi´gi Almy po raz pierwszy wspomina o
dowódcy Moronim, wielkim wojskowym przywódcy Nefitów
oraz opowiada o dalszych wojnach mi´dzy Lamanitami i
Nefitami. Jest wiele powodów, dla których Mormon w∏àczy∏
do Ksi´gi Mormona opisy wojen. Podczas czytania i studio-
wania wydarzeƒ opisanych na tych stronach, zastanów si´,
za co ty by∏byÊ sk∏onny walczyç. Czy jest coÊ, dla ochrony
czego ryzykowa∏byÊ w∏asne ˝ycie?

Zrozumienie pism Êwi´tych
Alma 43

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Alma 43 wykonaj zadanie A oraz zadanie
B lub C.

Rozpoznaj, co sk∏ania∏o ludzi do
prowadzenia wojny

1. Przeczytaj Alma 43:4–8 i wypisz, jakie pobudki kierowa∏y
Lamanitami, by rozpoczàç wojn´.

2. Przeczytaj wersety 9–12, 26, 30 i wypisz powody, dla których
walczyli Nefici.

3. Przeczytaj wersety 18–21 i wypisz, jak Nefici przygotowali
si´ do wojny.

4. Czego mo˝esz nauczyç si´ od Nefitów na temat przygotowa-
nia si´ do pokonywania pokus podczas ˝ycia na ziemi? (zob.
tak˝e NiP 27:15–18).

Opisz Moroniego

1. Przeczytaj Alma 43:16–17, 23–26, 53–54 i opisz Moroniego,
wielkiego, wojskowego przywódc´ Nefitów.

2. Opisz znanà ci osob´, która posiada niektóre z cech
Moroniego.

3. Zdecyduj, jakie dwie cechy Moroniego najbardziej chcia∏-
byÊ mieç.

B

A

byli ulegli (w. 7) — byli pod
czyjàÊ kontrolà

podst´p (w. 30) — staranne
plany
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Przeprowadê wywiad

Wyobraê sobie, ˝e móg∏byÊ
po wojnie przeprowadziç
wywiady z dowódcà Moro-
nim i Zerahemnaszem. Prze-
czytaj Alma 44:1–9 i w∏àcz
do swojego wywiadu nast´-
pujàce elementy:

1. Porównaj, jakie powody
zwyci´stwa Nefitów
podajà Moroni i Zerahem-
nasz (zob. Alma 44:3–4, 9).

2. WyjaÊnij, dlaczego, twoim
zdaniem, ludziom jest cza-
sami trudno rozpoznaç moc
Boga (zob. 3 Nefi 2:1–2).

Napisz artyku∏ do gazety

Napisz doniesienie prasowe z bitwy opisanej w Alma 44:11–24
dla ludzi, którzy z niecierpliwoÊcià wyczekujà wiadomoÊci z
frontu.

Porównaj

1. Przeczytaj Alma 44:11–24 i napisz, w jaki sposób Moroni
wykazywa∏ si´ zarówno sprawiedliwoÊcià jak i mi∏osier-
dziem nawet w czasach wojny (zob. Alma 43:54).

2. Przeczytaj Alma 42:22–24 i porównaj sprawiedliwoÊç i mi∏osier-
dzie Moroniego ze sprawiedliwoÊcià i mi∏osierdziem Boga.

Kiedy ostatnio mia∏eÊ wywiad ze swoim ojcem lub przy-
wódcà kap∏aƒskim? Zanim Alma przekaza∏ p∏yty i przy-
wództwo swojemu synowi Helamanowi, przeprowadzi∏ z
nim wywiad i udzieli∏ mu b∏ogos∏awieƒstwa. Porównaj
wywiad Helamana z tymi, które przeprowadzano z tobà.
Zwróç uwag´ na wa˝ne wskazówki, jakie otrzyma∏ i na to,
jak trudne mia∏o byç jego powo∏anie.

Alma 45
Po˝egnanie Almy

C

B

ANarysuj map´

Przeczytaj Alma 43:22–53 tak, jakbyÊ studiowa∏ histori´ wojsko-
woÊci i zrób, co nast´puje:

1. Na podstawie mapy „Prawdopodobne miejsca opisane w Ksi´-
dze Mormona (w odniesieniu do siebie)” (str. 203) i odszukaj
miejsca wspomniane w Alma 43:22–53.

2. Porównaj, co inspirowa∏o Lamanitów do walki z tym, co inspi-
rowa∏o Nefitów i wyjaÊnij, dlaczego Nefici odnieÊli zwyci´-
stwo (zob. w. 43–50).

3. Sporzàdê notatk´, o d∏ugoÊci jednego akapitu, o tym, jaka
jest, twoim zdaniem, najwa˝niejsza lekcja, jaka p∏ynie z
tej bitwy.

Dlaczego Moroni nakaza∏ swym wojownikom, by przestali
walczyç, kiedy byli blisko zniszczenia swych wrogów? Co to
mówi o sercu Moroniego? Sposób dowodzenia Moroniego
znacznie ró˝ni∏ si´ od dowodzenia Zerahemnasza. PowinieneÊ
pami´taç, ˝e obaj byli Nefitami, a wiele bitew toczono mi´dzy
wiernymi Nefitami, a Nefitami, którzy odstàpili, oraz Lama-
nitami, których przekonali, by walczyli u ich boku. Tej wojny
mo˝na by∏o uniknàç, gdyby nie ludzie tacy jak Zerahemnasz.
Co czujesz, kiedy w twoim ˝yciu zdarza si´ coÊ, czego mo˝na
by∏o uniknàç?

Zrozumienie pism Êwi´tych
Alma 44

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Alma 44 wykonaj dwa z poni˝szych
zadaƒ (A–C).

wygin´li (w. 7) — umarli

r´kojeÊç (w. 12) — cz´Êç
broni s∏u˝àca do trzymania

Alma 44
Zwyci´stwo Nefitów

C
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Zrozumienie pism Êwi´tych
Alma 45

Alma

Alma 45:18–19 — Czy Alma zosta∏ przemieniony?
Prezydent Joseph Fielding Smith naucza∏: „Bardzo prawdopo-
dobne jest, ˝e zarówno Moj˝esz jak i Alma oraz Eliasz i Jan
[objawiciel] zostali przemienieni, aby mogli wykonaç prac´,
jakà Pan przeznaczy∏ dla nich w przysz∏oÊci” (Answers to Gospel
Questions, 5:38). Kiedy sprawiedliwi sà zabierani przez Pana,
ich cia∏a ulegajà przemianie tak, ˝e nie podlegajà bólowi ni
Êmierci. Czasami istoty przemienione zabierane sà z ziemi, nie
doÊwiadczywszy Êmierci, aby wype∏ni∏y si´ Paƒskie cele. Jed-
nak˝e istoty przemienione doÊwiadczà póêniejszego przeisto-
czenia, kiedy przejdà ze swojego stanu przemienienia do
zmartwychwstania.

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Alma 45 wykonaj dwa z poni˝szych
zadaƒ (A–C).

Wywiad z Almà

Alma 45:1–8 zawiera wywiad, jaki Alma przeprowadzi∏ ze swoim
synem Helmanem. Wyobraê sobie, ˝e Alma przeprowadza ten
wywiad z tobà. Zapisz pytania Almy i swoje odpowiedzi.

Wyraê swoje zdanie

Przeczytaj Alma 45:9–14.

1. Opisz krótko wa˝ne proroctwo, jakie Alma kaza∏ Helmanowi
utrzymaç w tajemnicy.

2. Napisz, dlaczego, twoim zdaniem, proroctwo to nale˝a∏o
utrzymaç w sekrecie.

B

A

zmarniejà (w. 10) — stop-
niowo upadajà

zarazy (w. 11) — choroby

przestanà istnieç, wyginà (w.
11, 14) — zostanà ca∏kowicie
zniszczeni

rozpusta (w. 12) — niemo-
ralne prowadzenie, roz-
wiàz∏oÊç

zamieszki, spory (w. 21, 23)
— bunty, odst´pstwa

3. Czego to proroctwo uczy nas o proroczych zdolnoÊciach
Almy i jego umiej´tnoÊci przewidywania przysz∏oÊci jako
darach od Boga?

Istoty przemienione

Przeczytaj Alma 45:18–19 oraz wypowiedê Prezydenta Josepha
Fieldinga Smitha w cz´Êci „Zrozumienie pism Êwi´tych” odno-
szàcej si´ do Alma 45:18–19. Napisz co najmniej trzy prawdy na
temat przemienionych istot, jakie pozna∏eÊ dzi´ki tym êród∏om.

Czy pami´tasz, jak czyta∏eÊ o buncie Amlikiego w 2 rozdziale
Ksi´gi Almy? Podobny bunt, opisany w 46 rozdziale, wywo∏a∏
Amalikiasz, kolejny pretendent do królewskiego tronu, który
chcia∏ obaliç rzàd Nefitów. Odszukaj imi´ dowódcy Nefitów,
który mu si´ przeciwstawi∏. Bardzo prawdopodobne, ˝e stanie
si´ on jednym z twoich ulubionych bohaterów Ksi´gi Mor-
mona. Zwróç tak˝e uwag´ na to, w jaki sposób dowódca zjed-
noczy∏ swój lud dla sprawy wolnoÊci i zastanów si´, dlaczego
okaza∏o si´ to tak skuteczne.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Alma 46

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Alma 46 wykonaj jedno z nast´pujàcych
zadaƒ (A–C).

Rozpoznaj kluczowe s∏owa

1. Narysuj trzy kolumny i zatytu∏uj je „Pragnienie Amalikia-
sza”, „Metoda Amalikiasza” oraz „Wp∏yw Amalikiasza”.
Przeczytaj Alma 46:1–7 i w ka˝dej kolumnie wypisz klu-
czowe dla niej s∏owa.

2. Przeczytaj wersety 8–10 i wyjaÊnij, jakie wnioski mo˝emy
wyciàgnàç ze skutków, jakie wp∏yw Amalikiasza wywar∏
na Nefitach.

A

niepewna (w. 7) — niebez-
pieczna, ryzykowna

sprytny pochlebca (w. 10) —
opierajàcy si´ na przebieg-
∏ych planach

resztka (w. 23–24, 27) —
pozosta∏a cz´Êç

zagrodzi∏ drog´ (w. 32) —
zatrzyma∏, odcià∏

Alma 46
Has∏o wolnoÊci

C
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Lehonti Amalikiasz

Zrozumienie pism Êwi´tych
Alma 47

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Alma 47 wykonaj dwa z poni˝szych
zadaƒ (A–C).

Naszkicuj plan

Alma 47:4–19 mówi o planach Amalikiasza, aby zostaç królem.
Przy pomocy poni˝szych wersetów odpowiedz na pytania doty-
czàce tego planu.

(zob. w. 18)

(zob. w. 13)

(zob. w. 8)(zob. w. 10)

(zob. w. 4)(zob. w. 5)

Dlaczego to zrobi∏?Co zrobi∏ Amalikiasz?

A

obwieszczenie (w. 1–2) —
oficjalne og∏oszenie lub wia-
domoÊç

zrzuciç z tronu (w. 8) —
pozbawiç w∏adzy

pose∏ (w. 10, 32) — oficjalny
wys∏annik

dawkowa∏ (w. 18) — poda-
wa∏ stopniowo, w niewiel-
kich iloÊciach

zwyczaj (w. 23) — tu: symbol

podst´p, zdrada (w. 30, 35) —
k∏amstwo, oszustwo

podst´pny (w. 35) — przebie-
g∏y, zwodniczy

To, ˝e Amalikiasz musia∏ uciekaç z Zara-
hemli, by ratowaç swoje ˝ycie, nie
powstrzyma∏o jego knowaƒ, by
zdobyç w∏adz´. Spiskowa∏, aby
przy pomocy Lamanitów pod-

biç Nefitów i tym sposobem
zostaç królem ca∏ego

kraju. Odkryjesz,
˝e ten sprytny
plan obna˝y∏ ca∏à
jego niegodziwoÊç i

ukaza∏, ˝e nie dba∏ on o
nikogo poza sobà samym.

3. Jacy ludzie, jakie grupy czy organizacje w dzisiejszych cza-
sach byç mo˝e majà takie same pragnienia i stosujà te same
metody co Amalikiasz?

Napisz wspó∏czesnà wersj´

Przeczytaj, co dowódca Moroni napisa∏ na sztandarze z has∏em
wolnoÊci — Alma 46:12. (Mo˝esz zaznaczyç te s∏owa w swoich
pismach Êwi´tych). Przygotuj w∏asny sztandar z has∏em wol-
noÊci, który móg∏byÊ wywiesiç w swoim pokoju lub sali, gdzie
odbywajà si´ zaj´cia seminarium. UmieÊç na nim s∏owa lub
wizerunki tego, co, twoim zdaniem, warto zachowaç i czego
warto broniç.

WyjaÊnij ilustracj´

Przeczytaj Alma 46:21–28 i sporzàdê zapis w dzienniku tak, jak-
byÊ uczestniczy∏ w tych wydarzeniach: WyjaÊnij, co dzieje si´ na
za∏àczonej ilustracji i opisz, jak byÊ si´ czu∏, s∏uchajàc dowódcy
Moroniego.

Alma 47
Cz∏owiek, który chcia∏ byç królem

C

B
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Co by powiedzieli?

Po przeczytaniu w Alma 47:20–29 o tym, co zrobi∏ Amalikiasz,
napisz krótko, co, twoim zdaniem, na temat tych wydarzeƒ
powiedzia∏aby ka˝da z poni˝szych grup:

1. S∏udzy króla

2. S∏udzy Amalikiasza

3. Lud Ammona

Napisz wypowiedê rozpoczynajàcà si´
od s∏ów: „I tak widzimy”

Alma 47:36 zawiera interesujàce prawdy na temat ˝ycia. Roz-
wa˝, co napisa∏ Mormon, a nast´pnie napisz jednà lekcj´, jakà
mo˝emy wyciàgnàç z tego wersetu i to, w jaki sposób ta lekcja
odnosi si´ do naszych czasów.

PomyÊl o przywódcy,
który wywar∏ du˝y
wp∏yw na twoje ˝ycie.
Jakie cechy powinien
mieç, twoim zdaniem,
odnoszàcy sukcesy
przywódca? Pan pob∏o-
gos∏awi∏ Nefitów wspa-
nia∏ym przywódcà w
czasie, kiedy Lamanici
byli zdecydowani, by
rzàdziç w ca∏ym kraju.
Co sprawi∏o, ˝e
dowódca Moroni by∏
wspania∏y? Podczas
czytania Alma 48
odszukaj niektóre z cech
jego charakteru, które
sam chcia∏byÊ posiadaç.

Odszukaj tak˝e wielkie wyrazy uznania, jakie Mormon napisa∏ na
temat tego odwa˝nego przywódcy.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Alma 48

miejsca ich obrony (w. 5) —
miejsca schronienia, bez-
pieczne miejsca

twierdze (w. 9) — budowle
s∏u˝àce obronie, fortyfikacje

barbarzyƒska (w. 24) — zaja-
d∏a, brutalna

Alma 48
Dowódca Moroni — mà˝ Bo˝y

C

B Alma 48:19 — „Nie mniej […] pomocni”
Czasami, kiedy czytamy o
wielkich bohaterach w
pismach Êwi´tych, mo˝emy
mieç poczucie, ˝e nie dora-
stamy do ustanowionych
przez nich wysokich standar-
dów lub ˝e nie uda nam si´
osiàgnàç wiele, by pomóc
budowaç królestwo Boga. Pre-
zydent Howard W. Hunter,
b´dàcy wówczas Prezydentem
Kworum Dwunastu Aposto-
∏ów, naucza∏: „Nie ka˝dy
b´dzie w szkole przewodni-
czàcym samorzàdu czy pre-
zydentem Stowarzyszenia
Pomocy lub nauczycielem w

kworum starszych. Nie wszyscy b´dziecie jak Moroni cieszyç si´
ka˝dego dnia uznaniem swoich kolegów. Nie, wi´kszoÊç z was
b´dzie cichymi, stosunkowo nieznanymi postaciami, które przy-
chodzà, odchodzà i wykonujà swojà prac´ bez fanfar. Do tych z
was, którzy sàdzà, ˝e czujà si´ z tego powodu samotni, zastra-
szeni czy po prostu nieistotni, mówi´, ˝e jesteÊcie ‚nie mniej [...]
pomocni’ ni˝ wasi najbardziej uznani znajomi. Wy tak˝e jesteÊcie
cz´Êcià armii Boga” („‚ No Less Serviceable’”, w: Brigham Young
University 1990–91 Devotional and Fireside Speeches [1991], 2).

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Alma 48 wykonaj dwa z poni˝szych
zadaƒ (A–C).

Porównaj przygotowania

Zarówno Moroni jak i Amalikiasz mieli plan na wygranie nad-
chodzàcej wojny.

1. Przeczytaj Alma 48:1–10 i porównaj, co ka˝dy z tych przy-
wódców uczyni∏, aby przygotowaç swój lud.

2. Co dowódca Moroni uczyni∏ w pierwszej kolejnoÊci, aby
przygotowaç swój lud? Czego to uczy ci´ na temat jego
màdroÊci i wiary?

3. W jaki sposób mo˝esz zastosowaç post´powanie Moroniego
podczas wyzwaƒ, z jakimi stykasz si´ w swoim ˝yciu?

Napisz kilka s∏ów przedstawiajàcych
mówc´

Wykorzystujàc informacje z Alma 48:10–13, 17–18, napisz jed-
noakapitowà notatk´, którà móg∏byÊ odczytaç, gdyby popro-
szono ci´ o przedstawienie Moroniego jako mówc´ podczas
ogniska dla m∏odzie˝y.

Jakie by∏y ich wierzenia w kwestii
wojny?

PrzypuÊçmy, ˝e twój nauczyciel historii poprosi∏ uczniów, aby
odszukali wiadomoÊci na temat tego, co ró˝ne religie i kultury
g∏osi∏y na temat wojny.

C

B

A
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Zrozumienie pism Êwi´tych
Alma 50

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Alma 50 wykonaj zadanie A lub B.

Narysuj ilustracj´

Alma 50:1–6 zawiera opis budowli obronnych, które wznie-
siono dla ochrony miast. Narysuj, jak, wed∏ug ciebie, wyglàda∏y
te budowle. Pami´taj, ˝e pozwoli∏y one Nefitom odeprzeç licz-
nych wojowników lamanickich.

WyjaÊnij, dlaczego

Alma 50:23 zawiera wa˝ne uwagi na temat ówczesnej historii
Nefitów.

1. Przeczytaj Alma 50:17–22 i sporzàdê list´ prawd, jakie chcia∏
nam przekazaç Mormon.

2. Jak sàdzisz, dlaczego ci ludzie byli tacy szcz´Êliwi?

B

A

zaostrzone pale (w. 30 —
ogrodzenie zbudowane z
ostrych, spiczastych pali

sprawdzi∏y si´ (w. 19) —
okaza∏y si´ prawdà

Ile razy podczas swego dotychczasowego czytania Ksi´gi
Mormona natknà∏eÊ si´ na obietnic´ Pana, ˝e b´dzie si´
powodziç ludziom, którzy b´dà przestrzegaç
Jego przykazaƒ? A ile razy zaobserwowa∏eÊ
wype∏nienie tej obietnicy w ˝yciu ludów
w Ksi´dze Mor-
mona? W 50
rozdziale Ksi´gi
Almy widzimy
kolejny przy-
k∏ad tej
prawdy. Dla-
czego, wed∏ug
ciebie, Pana
nakaza∏ Swym s∏u-
gom tak cz´sto powta-
rzaç to przes∏anie?

Alma 50
Pan sprawia, ˝e powodzi si´ Jego

pos∏usznym dzieciom

1. Przestudiuj Alma 48:14–16, 23–25 i napisz jednoakapitowà
notatk´, opisujàcà wierzenia Nefitów.

2. Co, twoim zdaniem, zmieni∏oby si´ na Êwiecie, gdyby wszy-
scy równie˝ w to wierzyli?

W 48 rozdziale Ksi´gi Almy jest mowa o przygotowaniach,
jakie Moroni i Amalikiasz poczynili do wojny. W 49 roz-
dziale przeczytasz o skutkach tych przygotowaƒ. Jaka jest,
twoim zdaniem, ró˝nica mi´dzy ufaniem we w∏asne si∏y, jak
Amalikiasz, a pok∏adaniem ufnoÊci w Panu, jak Moroni?
Podczas czytania tego rozdzia∏u odszukaj, w jaki sposób
mo˝esz stosowaç poznane zasady we w∏asnym ˝yciu.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Alma 49

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Alma 49 wykonaj zadanie A.

Zostaƒ korespondentem wojennym

Za∏ó˝my, ˝e jesteÊ reporterem, którego zadaniem jest podà˝anie
w bitwie Êladem lamanickiej armii.

1. Do ka˝dych trzech zestawów wersetów dopisz nag∏ówek oraz
krótki opis wydarzeƒ dla swoich czytelników. Alma 49:1–12,
13–25 oraz 26–30.

2. Aposto∏ Pawe∏ naucza∏: „Gdy˝ bój toczymy nie z krwià i z
cia∏em, lecz z nadziemskimi w∏adzami, ze zwierzchnoÊciami,
z w∏adcami tego Êwiata ciemnoÊci, ze z∏ymi duchami w okr´-
gach niebieskich” (List do Efezjan 6:12). WyjaÊnij, w jaki spo-
sób mo˝esz wykorzystaç nauki p∏ynàce z tego, jak do wojny
przygotowali si´ Nefici i odnieÊç je do swojej duchowej walki
z grzechem i niegodziwoÊcià.

A

rozstawi∏ (w. 20) — roz-
mieÊci∏

wa∏ z ziemi (w. 4) — zapora
usypana z ziemi

Alma 49
Zwyci´stwo Nefitów
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Jak si´ zachowujesz, kiedy stykasz si´ ze sprzecznymi opi-
niami w istotnych kwestiach? Podczas czytania Alma 51
odszukaj, przed jakim dylematem stan´li Nefici i co sprawi∏o,
˝e sytuacja by∏a jeszcze trudniejsza. Zastanów si´, po której
stronie opowiedzia∏byÊ si´, gdybyÊ ˝y∏ w tamtych czasach.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Alma 51

Alma 51:5–6 — Kim byli wolnoÊciowcy i rojaliÊci?
W 51 rozdziale Ksi´gi Almy opisane sà dwa rodzaje rzàdów.
Jeden opiera si´ na za∏o˝eniu, ˝e wi´kszoÊç ludzi (wolno-
Êciowcy) b´dzie decydowaç, co jest w∏aÊciwe we „wszelkich
kwestiach” (Mosjasz 29:26). Druga grupa ludzi (rojaliÊci) prag-
n´∏a  sama „sprawowaç rzàdy nad ludem” (Alma 51:8).

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Alma 51 wykonaj dwa z poni˝szych
zadaƒ (A–C).

Opisz

Jakie przes∏ania mogli wyg∏aszaç rojaliÊci i wolnoÊciowcy, aby
przekonaç ludzi do poparcia ich racji? Po przeczytaniu Alma
51:1–8 krótko opisz oba poglàdy polityczne.

Znajdê odpowiedê

Podczas studiowania Alma 51:13–21 odpowiedz pisemnie na
poni˝sze pytania:

1. Jak rojaliÊci zareagowali na atak Lamanitów?

2. Jak rzàd zareagowa∏ na zachowanie rojalistów?

3. Jak Moroni zakoƒczy∏ rebeli´ rojalistów?

4. Dlaczego, twoim zdaniem, Moroni musia∏ postàpiç tak, jak
postàpi∏?

B

A

wysokie rody (w. 8) — szla-
chetnie urodzeni, mo˝ni,
posiadajàcy w∏adz´

petycja (w. 15) — oficjalna
pisemna proÊba

uwa˝ali si´ za lepszych (w.
21) — twierdzili, ˝e dzi´ki
swemu urodzeniu stanowià
wy˝szà warstw´ spo∏ecznà

spryt (w. 27) — podst´pne,
przebieg∏e plany

odparty (w. 31) — powstrzy-
many

oszczep (w. 34) — w∏ócznia

Alma 51
Bunt rojalistów

5. Jak sàdzisz, dlaczego Mormon tak szczegó∏owo opisa∏ te
zagro˝enia dla wolnoÊci w swoim streszczeniu zapisów
Nefitów? (zob. Mormon 8:34–35).

Opowiedz histori´

Przeczytaj Alma 51:29–37 i w∏asnymi s∏owami napisz histori´
Teankuma i Amalikiasza tak, abyÊ móg∏ jà opowiedzieç dzie-
ciom w Organizacji Podstawowej.

Czy kiedykolwiek stawia∏eÊ czo∏o jakiemuÊ powa˝nemu dyle-
matowi? Dylemat to sytuacja, która wymaga dokonania trud-
nego wyboru mi´dzy ró˝nymi rozwiàzaniami. W 52 rozdziale
Ksi´gi Almy Nefici majà kolejny powa˝ny dylemat. Podczas
czytania tego rozdzia∏u zwróç uwag´ na to, jak Pan pomóg∏
im znaleêç rozwiàzanie i zastanów si´, w jaki sposób mo˝e si´
ono okazaç przydatne przy rozwiàzywaniu twoich w∏asnych
dylematów.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Alma 52

miejsce obrony (w. 6) — miej-
sce schronienia, bezpieczne
miejsce

okup (w. 8) — cena za
wymian´

n´kaç (w. 10) — atakowaç,
sprawiaç k∏opoty

podst´p (w. 10) — przebieg∏e
plany

nak∏oniç (w. 19) — przekonaç

pos∏owie (w. 20) — oficjalni
wys∏annicy

wywabiç (w. 21) — zwabiç w
pu∏apk´

Alma 52
Zwyci´stwo Nefitów

C
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Zrozumienie pism Êwi´tych
Alma 53

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Alma 53 wykonaj dwa z poni˝szych
zadaƒ (A–C).

Znajdê rozwiàzania

Armia Nefitów odnios∏a zwyci´stwo, lecz póêniej stan´∏a w
obliczu kilku problemów.

1. Przeczytaj Alma 53:1–7 i rozpoznaj co najmniej trzy pro-
blemy, przed jakimi stan´li wówczas Nefici.

2. Odszukaj rozwiàzania, jakie dowódca Moroni znalaz∏ dla
ka˝dego z problemów.

A

Êciana z pali (w. 4) — drew-
niana Êciana

intryga (w. 8–9) — tajny
spisek

roz∏am (w. 8–9) — spory,
bunty

ludzie rozsàdku (w. 21) —
powa˝ni ludzie

ojcowie musieliby wybraç walk´ lub Êmierç. To wtedy dwa
tysiàce m∏odych m´˝czyzn, którzy nie byli zwiàzani tym przy-
mierzem, zg∏osi∏o si´ na ochotnika, by broniç swych rodziców i
domów” (w: Conference Report, paêdz. 1982, 34 lub Ensign,
list. 1982, 25). Czego mo˝emy si´ nauczyç z przyk∏adu ich
wiary i post´powania? Prezydent James E. Faust powiedzia∏
posiadaczom Kap∏aƒstwa Aarona w KoÊciele: „W moich oczach,
wy m∏odzi m´˝czyêni, wyglàdacie jak m∏odzi wojownicy
Helamana — ‘niezwykle odwa˝ni, silni i dzielni’. ˚ywimy
nadziej´, ˝e, podobnie jak oni, jesteÊcie m´˝czyznami, na
których ‘mo˝na [...] polegaç we wszystkim, co [wam]
powierzono’” (w: Conference Report, kwiec. 1998, 57 lub
Ensign, maj 1998, 43).

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Alma 52 wykonaj zadanie A.

Rozpoznaj dylemat i opisz rozwiàzanie

Lamanici podbili wiele miast Nefitów i wykorzystali ich fortyfi-
kacje, aby ochroniç swoje oddzia∏y przed armiami Nefitów.
Przeczytaj Alma 52:16–20 i rozpoznaj dylemat, przed jakim sta-
n´li przywódcy Nefitów.

1. Przeczytaj wersety 21–32 i napisz krótkà notatk´, o d∏ugoÊci
jednego akapitu, podsumowujàcà strategi´, jakà pos∏u˝yli si´
Nefici, aby pokonaç Lamanitów.

2. Jakie mo˝esz nakreÊliç plany i jakie decyzje podjàç w chwili obec-
nej, które pomogà ci odpieraç ataki Szatana przez ca∏e ˝ycie?

Starszy Rex D. Pinegar, Siedemdziesiàty,
powiedzia∏: „Ci z was, którzy przeczytali
Ksi´g´ Mormona, znajà histori´ o synach
Helamana. (Zob. Alma 53:56–58). Kiedy
ich ojcowie nawrócili si´ mocà ewangelii,

zawarli oni z Panem przymierze, ˝e
nigdy wi´cej nie chwycà za broƒ.
Jednak z czasem ich domom
zagrozi∏y wrogie armie tak, ˝e 

Alma 53
Dwa tysiàce m∏odych wojowników

A

zapalili si´ (w. 24) — nabrali
energii, si∏y

posiadaç nieugi´tego ducha
(w. 33) — nie chcieç si´ pod-
daç, byç wytrwa∏ym

zaniechamy (w. 37) — zaprze-
staniemy
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Porównaj przymierza

1. Porównaj przymierze zawarte przez lud Ammona (zob.
Alma 53:10–15) z przymierzem, jakie zawarli ich synowie
(zob. w. 17).

2. Napisz w jednym akapicie wyjaÊnienie, dlaczego dochowy-
wanie przymierzy jest wa˝ne.

Znajdê podobieƒstwa

Przeczytaj Alma 53:20–21 i wypisz cechy dwóch tysi´cy m∏o-
dych wojowników, jakie majà mieç pe∏noetatowi misjonarze
w obecnych czasach.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Alma 54

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Alma 54 wykonaj dwa z poni˝szych
zadaƒ (A–C).

zapasy (w. 2) — ˝ywnoÊç i
inne rzeczy

miecz Jego wszechpot´˝nego
gniewu (w. 6) — Bo˝a kara

kraj naszego pierwszego
dziedzictwa (w. 12) — miej-
sce, gdzie nasz lud mieszka∏
na poczàtku (kraina Nefi)

pomszcz´ na was jego krew
(w. 16) — zabij´ was za to, ˝e
wy jego zabiliÊcie

zag∏ada (w. 20) — ca∏kowite
zniszczenie

Dowódca Moroni napisa∏ list do Ammorona, przywódcy
Lamanitów, aby wynegocjowaç wymian´ jeƒców. Co
napisa∏byÊ w liÊcie
do wroga? TreÊç
listu Moroniego
mo˝e byç dla ciebie
zaskoczeniem. Pod-
czas czytania listu
Moroniego i odpo-
wiedzi Ammorona,
zwróç uwag´ na
silne emocje po obu
stronach konfliktu.

Alma 54
Wymiana listów

C

B Trzy listy

Przeczytaj kolejne listy, jakie wysy∏ali do siebie przywódcy w
Alma 54:1–4, 11–12, 15, 20.

1. Kto napisa∏ pierwszy list? Czego za˝àda∏?

2. Kto napisa∏ drugi list? Jaki by∏ plan dowódcy Moroniego w
kwestii wymiany wi´êniów?

3. Kto napisa∏ trzeci list? Dlaczego zgodzi∏ si´ na podane
warunki?

Napisz obietnice

Rozwa˝ obietnice, jakie z∏o˝y∏ dowódca Moroni i prze∏ó˝ je na
wspó∏czesny j´zyk.

1. Pierwsza obietnica (zob. Alma 54:6)

2. Druga obietnica (zob. w. 10)

3. Trzecia obietnica (zob. w. 12)

4. Jak sàdzisz, dlaczego Moroni by∏ tak z∏y na Ammorona? Jakie
odczucia wywo∏uje w tobie sytuacja, kiedy ktoÊ grozi innym
u˝yciem si∏y fizycznej?

Porównaj dwie osoby

Porównaj s∏owa Moroniego (zob. Alma 54:4–14) ze s∏owami
Ammorona (zob. w. 16–24). Zapisz, czego dowiedzia∏eÊ si´ o
tych dwóch m´˝czyznach na podstawie tego, co napisali.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Alma 55

w wielkiej ciszy (w. 17) — w
ca∏kowitej ciszy

podst´py (w. 27) — tajemne
spiski

Zbawiciel naucza∏ Swych uczniów: „Bàdêcie tedy roztropni
jak w´˝e” (Ew. Mateusza 10:16). Jego uczniowie w obu
Amerykach równie˝ potrzebowali natchnienia i màdroÊci, a
czasem nawet sprytu, by ocaliç swà wolnoÊç. Zobacz, jakiej
przemyÊlnej strategii u˝y∏ Moroni, aby uratowaç jeƒców
wojennych bez strat w ludziach.

Alma 55
Uwolnienie uwi´zionych Nefitów

C

B

A
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M´stwo w walce

Przeczytaj Alma 56:42–56 i odpowiedz na poni˝sze pytania:

1. Dlaczego synowie Ammonitów byli tacy odwa˝ni?

2. Co sprawi∏o Helmanowi „wielkà radoÊç” po bitwie?

Napisz list

Przeczytaj Alma 56:27–29, 47–48, 54–56
i wyobraê sobie, ˝e jesteÊ jednym z tych
m∏odych wojowników. Napisz do rodzi-
ców list z wyjaÊnieniem, jak ich zaanga-
˝owanie i wp∏yw pomog∏y tobie jako
˝o∏nierzowi.

WyjaÊnij, o czym jest mowa w wersecie

Poni˝sza mapa ilustruje wydarzenia opisane w Alma 56:27–54.
Sporzàdê list´ wszystkich odnoÊników z pism Êwi´tych zazna-
czonych na mapie i wyjaÊnij, co si´ wówczas dzia∏o.

Dzieci, które wiernie przestrzegajà nauk sprawiedliwych
rodziców i przywódców, mogà dokonaç w ˝yciu wspania∏ych

Alma 57
Dwa tysiàce m∏odych wojowników

umyka Êmierci

C

B

AStudiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Alma 55 wykonaj zadanie A.

Przygotuj test

Przeczytaj w Alma 55:4–24, w jaki sposób Moroni uwolni∏ pojma-
nych Nefitów i napisz szeÊç pytaƒ testowych wraz z odpowie-
dziami. Pytania nale˝y sformu∏owaç w taki sposób, by wymaga∏y
odpowiedzi pe∏nym zdaniem.

Czy kiedykolwiek porozumie-
wa∏eÊ si´ z kimÊ za poÊrednic-
twem listów? Byç mo˝e pisa∏eÊ
regularnie do kolegi lub krew-
nego, którzy s∏u˝yli na misji.
Mo˝e zaprzyjaêni∏eÊ si´ z
kimÊ, kto mieszka w innym
mieÊcie lub kraju. Kiedy prze-
kazujemy dobre wiadomoÊci,
mo˝emy podnieÊç czyjegoÊ
ducha, rozjaÊniç czyjÊ dzieƒ
i zaraziç t´ osob´ naszym
dobrym nastrojem. Podczas
czytania 56 rozdzia∏u Ksi´gi
Almy zwróç uwag´ na dobrà
wieÊç, jakà Helaman przekaza∏
o swoich nowych ˝o∏nierzach.

Zauwa˝ tak˝e, co napisa∏ dowódcy Moroniemu o tym, ˝e Pan
b´dzie chroni∏ tych wiernych, m∏odych ludzi.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Alma 56

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Alma 56 wykonaj dwa z poni˝szych
zadaƒ (A–C).

trudy, trudnoÊci (w. 2, 7) —
k∏opoty, niebezpieczeƒstwo

pocieszamy si´ (w. 110 —
podnosimy si´ na duchu,
dodajemy sobie otuchy

m´˝nie (w. 16) — dzielnie

odwa˝yç si´ (w. 24–25, 40) —
oÊmieliç si´ coÊ zrobiç

robiç wypady (w. 29) — ata-
kowaç znienacka

Alma 56
Dwa tysiàce m∏odych wojowników

na polu bitwy

A
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Zrozumienie pism Êwi´tych
Alma 58

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Alma 58 wykonaj zadanie A lub B.

Zastanów si´ nad wspó∏czesnym
zastosowaniem

Przeczytaj Alma 58:1–13.

1. Co zrobili Nefici, kiedy znaleêli si´ w sytuacji, która ich
przeros∏a?

2. Napisz o wspó∏czesnym problemie, który mo˝na rozwiàzaç,
post´pujàc w podobny sposób.

Gdyby chodzi∏o o ciebie

Przeczytaj Alma 58:39–41.

1. Sporzàdê krótkà list´ tego, co Helaman powiedzia∏ o m∏o-
dych wojownikach.

2. Je˝eli jesteÊ m∏odà kobietà: jak czu∏abyÊ si´, przyjaêniàc lub
umawiajàc na randki z ch∏opcem posiadajàcym takie cechy?
Dlaczego? Je˝eli jesteÊ m∏odym m´˝czyznà: jak czu∏byÊ si´,
gdyby to tobie przypisywano takie cechy? Co mo˝esz zmie-
niç w swoim ˝yciu, aby rozwinàç w sobie takie cechy?

Armie Lamanitów ros∏y w si∏´ i zagra˝a∏y miastom Nefitów.
Dowódca Moroni wys∏a∏ list do Pahorana z proÊbà o przy-
s∏anie wi´kszej liczby ˝o∏nierzy oraz zaopatrzenia, by pomóc
w obronie kraju, lecz pomoc nigdy nie nadesz∏a. Podczas
czytania Alma 59 zwróç uwag´ na to, do czego dosz∏o w
wyniku tego braku wsparcia i odszukaj co najmniej dwie
rzeczy, o jakie martwi∏ si´ Moroni w odniesieniu do swego
ludu i rzàdu, które mia∏y go wspieraç.

Alma 59
Moroni prosi o pomoc

B

A

wywabiç (w. 1) — zwabiç
w pu∏apk´

pose∏ (w. 4) — oficjalny
wys∏annik

robili przeciwko nam
wypady (w. 6) — atako-
wali znienacka

podst´p (w. 6, 280 — tajemne
spiski

przepisy (w. 40) — prawa
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rzeczy. Dwa tysiàce wojowników Helamana to w∏aÊnie takie
dzieci. Walczyli oni m´˝nie podczas wojny z Lamanitami.
Podczas czytania Alma 57 zastanów si´, czego dokonali ci
m∏odzi wojownicy i dlaczego uda∏o im si´ to zrobiç.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Alma 57

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Alma 57 wykonaj zadanie A lub B.

Armia Nefitów cz´sto stawa∏a w walce przeciwko wi´kszym
armiom Lamanitów. Alma 58 opowiada o czasie, kiedy
armia Nefitów rozpaczliwie potrzebowa∏a zaopatrzenia i
posi∏ków. Czy kiedykolwiek w ˝yciu czu∏eÊ, ˝e sytuacja ci´
przerasta? Co ci pomog∏o? Podczas czytania tego rozdzia∏u
zwróç uwag´ na to, co dawa∏o Nefitom motywacj´, by przeç
naprzód. Odszukaj, w co takiego wierzyli, co da∏o im deter-
minacj´, by przetrwaç trudnoÊci.

Alma 58
Nefici zajmujà miasto Manti

Wyobraê sobie, ˝e jesteÊ rzecznikiem rzàdu Nefitów i zorga-
nizowa∏eÊ konferencj´ prasowà na temat wydarzeƒ wojen-
nych. Przy pomocy Alma 57:19–36 odpowiedz na nast´pujàce
pytania:

1. Ile osób zgin´∏o i zosta∏o rannych w ostatnich walkach?

2. W jaki sposób t∏umaczy si´ zerowy wskaênik ÊmiertelnoÊci
poÊród dwóch tysi´cy m∏odych wojowników?

3. Dlaczego zgin´∏o tak wielu lamanickich jeƒców?

Przygotuj konferencj´ prasowàB

Przeczytaj Alma 57:19–27.

1. Wypisz kluczowe s∏owa i wyra˝enia, które, twoim zdaniem,
t∏umaczà, czego dokonali m∏odzi wojownicy i czemu przypi-
sywali swoje cudowne ocalenie.

2. Krótko napisz, w jaki sposób zdoby∏eÊ swojà wiar´ i opisz
wydarzenie, kiedy Bóg pomóg∏ ci Swojà mocà z powodu
twojej wiary.

Wypisz kluczowe s∏owaA

wydaç bitw´ (w. 7) — wypo-
wiedzieç bitw´

odsiecz (w. 12) — pomoc,
wsparcie, ratunek

nieugi´ty (w. 20) — nieustra-
szony, wytrwa∏y

eskortowanie (w. 22) —
doprowadzenie



fa∏szywe Êwiadectwa, bluênierstwa”. A potem doda∏, ˝e „to
w∏aÊnie kala cz∏owieka”, a nie nie umyte r´ce (Ew. Mateusza
15:19–20).

Moroni obawia∏ si´, ˝e duch jego narodu cierpi na duchowà
chorob´ i potrzebuje oczyszczenia. Prezydent Ezra Taft Benson
naucza∏ o potrzebie takiego oczyszczenia w naszych czasach:

„JeÊli mamy oczyÊciç wn´trze naczynia, musimy wyrzec si´
niemoralnoÊci i byç czyÊci. [...]

Moi ukochani bracia i siostry, kiedy b´dziemy oczyszczaç wn´-
trze naczynia, b´dziemy musieli dokonaç zmian w naszym oso-
bistym ˝yciu, ˝yciu naszej rodziny i w KoÊciele” (w: Conference
Report, kwiec. 1986, 4, 6 lub Ensign, maj 1986, 5, 7).

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Alma 60 wykonaj dwa z poni˝szych
zadaƒ (A–C).

Wybieranie przywódcy

Wyobraê sobie, ˝e dowódca Moroni jest kandydatem na przy-
wódc´ w twoim kraju. Przeczytaj Alma 60:2–10 i sporzàdê list´
cech, dzi´ki którym, twoim zdaniem, by∏by dobrym przywódcà.

Wybierz stwierdzenia

Przeczytaj Alma 60:10–15 i zapisz w
zeszycie trzy z poni˝szych stwierdzeƒ,
które, twoim zdaniem, najlepiej oddajà
poglàdy, jakie Moroni wyrazi∏ w swoim
liÊcie do Pahorana.

1. Przywódcy Nefitów kochali i wspie-
rali swoich ˝o∏nierzy.

2. Przywódcy Nefitów ponosili odpo-
wiedzialnoÊç za Êmierç swo-
ich wojsk.

3. Przywódcy Nefitów nic nie robili,
kiedy ˝o∏nierze gin´li w walce.

4. ˚o∏nierze Nefitów umierali, ponie-
wa˝ brakowa∏o im wiary.

5. Rzàd Nefitów by∏ opiesza∏y i zanie-
dbywa∏ swojà armi´.

Napisz w∏asnymi s∏owami

Poni˝ej znajdujà si´ ró˝ne wyra˝enia pochodzàce z Alma
60:23–36. Przeczytaj ka˝de z nich wraz z kontekstem, w jakim
ich u˝yto w wersetach, a nast´pnie napisz je w∏asnymi s∏owami.

1. „A˝ oczyÊcimy od wewnàtrz nasze naczynie” (w. 24)

2. „Rozdmucham poÊród was powstanie” (w. 27)

3. „Na skutek waszej niegodziwoÊci ponieÊliÊmy tak wielkie
straty” (w. 28)

4. „JeÊli nie pomo˝ecie nam, pójd´ na was” (w. 30)

5. „Wasza niegodziwoÊç wywodzi si´ z waszego pragnienia
chwa∏y i tego, co ma wartoÊç tylko dla Êwiata” (w. 32)

6. „Nie dà˝´ do zagarni´cia w∏adzy, ale odbieram jà” (w. 36)

C

B

A

Zrozumienie pism Êwi´tych
Alma 59

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Alma 59 wykonaj zadanie A.

Napisz list

Przeczytaj Alma 59:3–13 i napisz list do Pahorana, mówiàcy o
troskach i zmartwieniach, jakie mia∏byÊ w tej sytuacji, gdybyÊ
by∏ na miejscu Moroniego.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Alma 60

Alma 60:23–24 — „Naczynie nale˝y najpierw
oczyÊciç od wewnàtrz”
Wa˝niejsze jest, abyÊmy zachowywali w czystoÊci nasze serca i
umys∏y, ni˝ przesadnie troszczyli si´ o czystoÊç zewn´trznà,
poniewa˝, jak uczy nas przypowieÊç, cz∏owiek jest taki, jak prag-
nienia jego serca (zob. Przyp. Salomona 23:6–7 w t∏umaczeniu
angielskim, gdy˝ przek∏ad polski nie oddaje tej myÊli). Kiedy
zarzucono Jezusowi, ˝e Jego uczniowie nie obmywajà ràk przed
jedzeniem, jak nakazuje tradycja, Jezus naucza∏, ˝e „z serca [...]
pochodzà z∏e myÊli, zabójstwa, cudzo∏óstwa, rozpusta, kradzie˝e,

odr´twienie (w. 7) — ot´pie-
nie umys∏owe

ospa∏oÊç (w. 14) — lenistwo

powstanie (w. 27) — bunt

zagarni´cie w∏adzy (w. 27) —
bezprawne obj´cie w∏adzy
lub wzi´cie jej gwa∏tem

powstaniecie (w. 29) —
obudzicie si´, podejmiecie
dzia∏ania

hamowaç (w. 30) — stawaç
na drodze, powstrzymywaç

Dowódca Moroni patrzy∏, jak szala zwyci´stwa przechyla
si´ na stron´ Lamanitów. Gdy armia Lamanitów ros∏a w
si∏´, Nefici nie otrzymywali od Pahorana zaopatrzenia ani
posi∏ków. O co martwi∏byÊ si´ na miejscu Moroniego? Jakie
uczucia wywo∏ywa∏by w tobie Pahoran? Alma 60 to list,
jaki Moroni napisa∏ do Pahorana. Przekonaj si´, czy prze-
myÊlenia i uczucia Moroniego by∏y podobne do twoich.

Alma 60
List Moroniego do Pahorana

A

nie dba (w. 13) — nie intere-
suje si´, zaniedbuje
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Miasto Zarahemla i rzàd Nefitów zosta∏y przej´te przez wro-
gów wolnoÊci i sprawiedliwoÊci. W∏aÊnie w tym trudnym
momencie Pahoran otrzyma∏ list Moroniego. Jak zareagowa∏-
byÊ na list Moroniego, gdybyÊ by∏ na miejscu Pahorana?
Podczas czytania odpowiedzi Pahorana pami´taj, jak ostry
by∏ list Moroniego i zastanów si´, jakim cz∏owiekiem by∏
Pahoran.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Alma 61

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Alma 61 wykonaj zadania A i B.

Problemy i rozwiàzania

Narysuj w zeszycie dwie
kolumny, jednà zatytu∏uj
„Problem”, a drugà „Roz-
wiàzanie”. Przeczytaj Alma
61 i opisz problem, przed
akim stanà∏ Pahoran oraz
sporzàdê list´ proponowa-
nych przez niego dzia∏aƒ.
Przeczytaj nag∏ówek roz-
dzia∏u 51 i wyjaÊnij, jak,
twoim zdaniem, Moroni
zareaguje na rozwiàzanie
zaproponowane przez
Pahorana.

Podaj przyk∏ad

Przeczytaj Alma 61:15–21.

1. Podaj dwa przyk∏ady znanych ci osób, które odnios∏y sukces,
dzi´ki sile, jakà otrzyma∏y od Pana.

2. Zapisz dwa sposoby, jak otrzymaç wi´cej si∏y od Pana w
swoim ˝yciu.

B

A

zastraszyli (w. 4) — znie-
ch´cili

odwa˝yç si´ (w. 7) —
oÊmieliç si´

sojusz (w. 8) — pakt, uk∏ad
partnerski

zgani∏eÊ (w. 9) — skrytyko-
wa∏eÊ, wini∏eÊ

Alma 61
Odpowiedê Pahorana do Moroniego

Moroni Pahoran

Zrozumienie pism Êwi´tych
Alma 62

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Alma 62 wykonaj dwa z poni˝szych
zadaƒ (A–D).

Naszkicuj plan wydarzeƒ

Do ka˝dego z poni˝szych g∏ównych wydarzeƒ opisanych w
Alma 62:1–11 dopisz dwa szczegó∏y, które odnoszà si´ do tej
historii:

1. Wywieszanie sztandaru wolnoÊci (zob. w. 1–5)

2. Pokonanie rojalistów (zob. w. 6–9)

3. Przestrzeganie prawa (zob. w. 10–11)

Co byÊ powiedzia∏?

Przeczytaj Alma 62:12–17 i wyobraê sobie, ˝e jesteÊ przywódcà
Ammonitów. Napisz, co byÊ powiedzia∏ lamanickim jeƒcom
wojennym.

B

A

buntownicy (w. 6) — rebe-
lianci poÊród Nefitów

m´˝nie (w. 37) — odwa˝nie,
dzielnie

Z powodu odwagi i zdolnoÊci przywódczych Moroniego i
innych przywódców Nefitów, st∏umiono bunt rojalistów w
Zarahemli i zakoƒczono wreszcie wojn´ z Lamanitami. Jaki
wp∏yw, twoim zdaniem, wywar∏ ten bunt na ca∏y

naród? Jaki, wed∏ug ciebie,
wp∏yw na spo∏eczeƒstwo Nefi-
tów i KoÊció∏ mia∏a d∏uga i
wyniszczajàca walka z Lama-
nitami? Podczas studiowa-

nia Alma 62 odszukaj
odpowiedzi na
te pytania.

Alma 62
Moroni wyrusza na pomoc

Pahoranowi

142



Alma 63:5–9 — Kim by∏ Hagot?
Hagot zbudowa∏ wielkie statki i po˝eglowa∏ na pó∏noc. Nefici
nigdy nie dowiedzieli si´, dokàd dop∏ynà∏. Prorocy w dniach
ostatnich oÊwiadczyli, ˝e statki Hagota przybi∏y do wysp Pacy-
fiku, a ludzie wtopili si´ w kultur´ polinezyjskà. W 1913 roku, w
odpowiedzi na otrzymany wczeÊniej telegram, ˝e „byç mo˝e”
Polinezyjczycy to cz´Êç ludu Hagota, Prezydent Joseph F. Smith
powiedzia∏ grupie Âwi´tych z Polinezji: „Pragn´ powiedzieç
wam, bracia i siostry z Nowej Zelandii, ˝e jesteÊcie cz´Êcià ludu
Hagota i okreÊlenie BYå MO˚E jest tu bez wàtpienia nie na miej-
scu!” WyjaÊni∏, ˝e kiedy by∏ misjonarzem na Hawajach, Duch
Êwiadczy∏ mu, ˝e Polinezyjczycy sà potomkami Lehiego (w
William A. Cole i Elwin W. Jensen, Israel in the Pacific [1961], 388).
Póêniej, podczas modlitwy poÊwi´cajàcej Êwiàtyni´ na Hawa-
jach, Prezydent Heber J. Grant podzi´kowa∏ Ojcu Niebieskiemu
za „tysiàce i dziesiàtki tysi´cy potomków Lehiego na tej wybra-
nej ziemi, którzy poznali ewangeli´” („The Dedicatory Prayer in
the Hawaiian Temple”, Improvement Era, luty 1920, 283).

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Alma 63 wykonaj zadanie A lub B.

Wylicz

Przeczytaj Alma 43:3, 17; 62:39; 63:3, aby obliczyç nast´pujàce
rzeczy:

1. Ile lat Moroni sp´dzi∏, walczàc z Lamanitami?

2. Ile lat cieszy∏ si´ spokojem po zakoƒczeniu wojny?

Napisz, czego si´ nauczy∏eÊ

Przeczyta∏eÊ ju˝ Ksi´g´ Almy. Napisz o fragmencie, historii lub
jakiejÊ cz´Êci tej ksi´gi, która na dobre odmieni∏a twoje ˝ycie.
Opowiedz, w jaki sposób pomog∏o ci to staç si´ lepszà osobà.

B

A

Napisz nekrolog

Przeczytaj Alma 62:35–38 i napisz nekrolog Teankuma. (Nekro-
log to og∏oszenie o czyjejÊ Êmierci, zawierajàce krótkie informa-
cje o zmar∏ym). Napisz, kim on by∏, czego dokona∏ i z jakiego
powodu uczyni∏ to, co uczyni∏.

Podsumuj fragment

Przeczytaj Alma 62:39–51.

1. Sporzàdê list´ powodów, dla których niektórzy Nefici „znie-
czulili swe serca” z powodu wojny, a serca innych „sta∏y si´
wra˝liwsze”.

2. WyjaÊnij, w jaki sposób Helaman i jego bracia pomogli
ludziom pokonaç skutki wojny.

3. Co mo˝esz zrobiç teraz, aby przygotowaç si´ na trudne
chwile, które nadejdà w twoim ˝yciu, aby twoje serce nie uleg-
∏o znieczuleniu?

Po zakoƒczeniu wojny z Lamanitami Nefici rozciàgn´li swe
osady do kraju na pó∏nocy. Dlaczego, twoim zdaniem, ta
migracja by∏a po˝àdana? Czy chodzi∏o o nowe ziemie i mo˝-
liwoÊci, czy mo˝e istnia∏y inne powody? Niektórzy z tych,
którzy udali si´ na pó∏noc, zagin´li, a miejsce, gdzie si´ osied-
lili, pozostaje nieznane. Dokàd mogli si´ udaç?

Zrozumienie pism Êwi´tych
Alma 63

Êwi´te przedmioty (w. 1, 11)
— Êwi´te zapisy i przedmioty
Nefitów

Alma 63
Migracje Nefitów do kraju 

na pó∏nocy

D

C
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Wzloty i upadki
Do tej pory czyta∏eÊ w Ksi´dze Mormona o okresach, kiedy
Nefici byli prawi, i o czasach, kiedy byli niegodziwi. W Ksi´-
dze Helamana tak cz´sto przechodzà od prawoÊci do niegodzi-
woÊci i z powrotem, ˝e niemal mo˝na si´ w tym pogubiç. Z
pewnoÊcià to ka˝e nam zastanowiç si´ nad powodem ich nie-
sta∏oÊci. Mo˝esz odnotowywaç w swoim zeszycie lub zazna-
czaç w pismach Êwi´tych ka˝dy przypadek, kiedy Nefici, w
Ksi´dze Helamana, zmieniajà si´ z prawych w niegodziwych
lub z niegodziwych w prawych. Zwróç szczególnà uwag´ na
to, jak Mormon w 12 rozdziale Ksi´gi Helamana wyjaÊnia te
wszystkie zmiany.

Lamanici równie˝ si´ zmieniali
Kolejnym niezwyk∏ym aspektem Ksi´gi Helamana jest fakt, ˝e
Lamanici cz´sto przewy˝szali Nefitów w prawoÊci. Zaiste, jed-
nym z najbardziej zapadajàcych w pami´ç proroków z tej
ksi´gi, jak i z ca∏ej Ksi´gi Mormona, jest Lamanita o imieniu
Samuel.

Przygotowanie na przyjÊcie Zbawiciela
Ksi´ga Helamana koƒczy si´ tu˝ przed narodzinami Jezusa
Chrystusa. Prezydent Ezra Taft Benson naucza∏, ˝e „zapisy
dotyczàce historii Nefitów tu˝ przed nadejÊciem Zbawiciela
zawierajà wiele podobieƒstw do naszych w∏asnych czasów,
kiedy to oczekujemy Drugiego PrzyjÊcia Zbawiciela” (w:
Conference Report, kwiec. 1987, 3 lub Ensign, maj 1987, 4).
Podczas czytania Ksi´gi Helamana staraj si´ odnaleêç te
podobieƒstwa.

Kiedy zmar∏ wielki s´dzia Nefitów, Pahoran, nastàpi∏a walka
o to, kto go zastàpi. Doprowadzi∏a ona do roz∏amu i rozlewu
krwi. W tym okresie Nefici mieli dwóch wrogów: Kiszku-
mena i Koriantumra. Kim byli ci m´˝czyêni i jakie by∏y ich
cele? Chocia˝ walczyli z Nefitami przy pomocy ró˝nych
Êrodków, ∏àczy∏o ich podobne pragnienie zniszczenia spo∏ecz-
noÊci Nefitów.

Helaman 1
Wojna w Zarahemli
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zostaç trzecim zamordowanym s´dzià? Co mo˝na by∏o zro-
biç z tym nowym, pot´˝nym zagro˝eniem, jakie zawis∏o nad
narodem Nefitów? Zwróç uwag´ na to, co Mormon powie-
dzia∏ o wp∏ywie tych tajemnych spisków.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Helaman 2

Helaman 2:8 — Czym jest tajemny spisek?
Banda, czyli organizacja,
Gadiantona by∏a tajemnym
spiskiem. Tajemne spiski to
dzia∏ania grupy ludzi, którzy
za pomocà niegodziwych
metod starajà si´ zdobyç w∏a-
dz´ i bogactwa. Dzia∏ajà w
tajemnicy, poniewa˝ ich celem
jest oszustwo i wykorzystanie
innych. Pos∏ugujà si´ przekup-
stwem, morderstwem i podst´-
pem; sà wrogami uczciwych
rzàdów i dobrych ludzi na
ca∏ym Êwiecie. Dla osiàgni´cia
swoich celów sà gotowi na
wszystko. Wspó∏czeÊni pro-
rocy przestrzegajà nas, ˝e w

obecnych czasach istniejà organizacje równie niebezpieczne, jak
banda Gadiantona w czasach Nefitów.

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Helaman 2 wykonaj zadania A i B.

OkreÊl kluczowe elementy

1. Co Mormon napisa∏ na temat ostatecznego wp∏ywu tajem-
nych spisków na Nefitów w Helaman 2:13–14?

2. Na podstawie Helaman 1:9–12 i 2:1–8, 11 sporzàdê list´ tego,
co robi∏y tajemne spiski, dlaczego to robi∏y i w jaki sposób.

Podaj wspó∏czesny przyk∏ad

1. Rozwa˝ywszy to, czego si´ nauczy∏eÊ, wykonujàc zadanie A,
napisz w jaki sposób tajemne spiski mogà wywieraç wp∏yw
na twoje ˝ycie.

2. Jak, twoim zdaniem, mo˝emy przeciwdzia∏aç rozprzestrze-
nianiu si´ tajemnych spisków?

B

A

Gadianton

czyhaç (w. 3) — czekaç w
ukryciu

spisek (w. 8) — dzia∏ania
grupy zorganizowanej po to,
by dzia∏aç w tajemnicy

Zrozumienie pism Êwi´tych
Helaman 1

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Helaman 1 wykonaj dwa z poni˝szych
zadaƒ (A–C).

Kto co zrobi∏?

1. Opisz w jednym zdaniu, co zrobi∏a ka˝da z nast´pujàcych
osób, opisanych w 1 rozdziale Ksi´gi Helamana: Pahoran
(syn), Paanchi, Pakumeni, Kiszkumen, Koriantumr, Tubalot,
Moronihah.

2. Zastanów si´, co Helaman 1:13–17 mówi na temat Koriantum-
ra i Tubalota. Na podstawie wiadomoÊci zawartych w tych
wersetach i ich przypisach okreÊl, co ∏àczy∏o tych dwóch nie-
godziwych m´˝czyzn. Mo˝esz si´ zdziwiç.

Mora∏ historii

1. Jakà lekcj´, twoim zdaniem, powinni wyciàgnàç Nefici z
wydarzeƒ opisanych w 1 rozdziale Ksi´gi Helamana? Podaj
konkretne przyk∏ady z rozdzia∏u.

2. Jakie lekcje, twoim zdaniem, mogà wyciàgnàç z 1 rozdzia∏u
Ksi´gi Helamana ludzie w naszych czasach? Podaj konkretne
przyk∏ady z rozdzia∏u.

Narysuj obrazek

W Helaman 1:18–34 znajduje si´ opis fatalnego posuni´cia mili-
tarnego Koriantumra, które doprowadzi∏o do jego przegranej.
Po przeczytaniu opisu narysuj obrazek, który zilustruje, co sta∏o
si´ z armiami Lamanitów i dlaczego Moronihahowi uda∏o si´ je
pokonaç.

W 1 rozdziale Ksi´gi Helamana Mormon napisa∏ o zamor-
dowaniu dwóch naczelnych s´dziów. Podczas czytania roz-
dzia∏u 2, zwróç uwag´ na to, kto zosta∏ nowym naczelnym
s´dzià. Jak sàdzisz, dlaczego go wybrano? Co zrobi∏, by nie

Helaman 2
Bandy Gadiantona

C

B

A

niezliczone (w. 14) — bardzo
du˝e, liczne

stolica (w. 27) — oficjalna sie-
dziba rzàdu
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Helaman, syn Helamana

Zrozumienie pism Êwi´tych
Helaman 3

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Helaman 3 wykonaj dwa z poni˝szych
zadaƒ (A–C).

Sporzàdê lini´ czasu

W ca∏ym 3 rozdziale Ksi´gi Helamana wyst´pujà daty. Ka˝demu
wersetowi z poni˝szej linii czasu towarzyszy jakieÊ wydarzenie
oraz podany jest rok, w którym to wydarzenie mia∏o miejsce.

A

zamieszki, spory, rozruchy
(w. 1, 3, 17) — k∏ótnie, bunty

pustkowie (w. 5–6) — znisz-
czony, zrujnowany teren

obracaç wniwecz (w. 29) —
ujawniç i zniszczyç

chytroÊç (w. 29) — podst´pne
dzia∏anie, zwodniczoÊç

zasadzki (w. 29) — pu∏apki

poch∏onàç (w. 29) — po∏knàç

ukojenie (w. 35) — spokój

uÊwi´cony (w. 35) — czysty
i nieskalany

Rozdzia∏ 3 Ksi´gi Helamana opisuje
wydarzenia, które mia∏y miejsce poÊród
Nefitów na przestrzeni dziesi´ciu lat.
By∏ to dla Nefitów okres dostatku.
Równie˝ KoÊció∏ rozwija∏ si´ nadzwy-
czajnie. Mormon zwróci∏ szczególnà
uwag´ na to, czego my mo˝emy

nauczyç si´ z tej historii.
Szukajàc tych wa˝nych

lekcji, zwróç szcze-
gólnà uwag´ na

sformu∏owania „i
widzimy, ˝e” oraz

„widzimy, ˝e”.

Jednak nie wszystko sz∏o dobrze.
Zwróç uwag´ na wyzwania,

jakie sta∏y przed Nefitami.
Co by∏o przyczynà tych

wyzwaƒ?

Helaman 3
Czas dobrobytu i wzrostu

Narysuj w swoim zeszycie lini´ czasu podobnà do tej poni˝ej i
uzupe∏nij jà informacjami, które znalaz∏eÊ w Helaman 3.

WyjaÊnij zwiàzek

Zgodnie z tym, co jest napisane w Helaman 3:1, jaki jest zwià-
zek mi´dzy dumà i sporami?

Zastosowanie pism Êwi´tych

Wyobraê sobie, ˝e masz przyjaciela, który ma problem z doko-
nywaniem w∏aÊciwych wyborów. Przyjaciel wie, ˝e ewangelia
jest prawdziwa, jednak niew∏aÊciwe wybory spowodowa∏y
poczucie winy oraz pytania o mo˝liwoÊç odpokutowania i o to,
czy warto odpokutowaç. W jaki sposób, konkretnie, móg∏byÊ
pos∏u˝yç si´ s∏owami z Ksi´gi Helamana 3:27–30, 35, by pomóc
przyjacielowi unikaç pokus, powróciç do KoÊcio∏a i zwi´kszyç
jego wiar´ w Jezusa Chrystusa?

Dostatek mo˝e prowadziç do niegodziwoÊci. NiegodziwoÊç
mo˝e prowadziç do zag∏ady. Ta prawda dotyczy nie tylko
Nefitów, ale i ludzi w dzisiejszych czasach. Dlaczego musi
nam groziç zag∏ada, byÊmy spostrzegli, ˝e nasza ducho-
woÊç podupad∏a? Dlaczego Nefici nie byli pos∏uszni Panu,
zarówno w dobrych, jak i z∏ych czasach? W 4 rozdziale
Ksi´gi Helamana Mormon opisa∏, co si´ sta∏o, kiedy dosta-
tek doprowadzi∏ do niegodziwoÊci. Jego s∏owa mogà si´
odnosiç tak˝e do nas i pod pewnymi wzgl´dami do spo∏e-
czeƒstwa, w jakim dzisiaj ˝yjemy.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Helaman 4

ucisk (w. 12) — okrucieƒstwo

zlekcewa˝yç (w. 21) — zigno-
rowaç, nie pos∏uchaç, potrak-
towaç coÊ jako niewa˝ne

Helaman 4
NiegodziwoÊç i jej konsekwencje

C

B

Linia czasu: Helaman 3
Werset 1 3 18 19 23 32 33 37

| | | | | | | |
Rok

Co si´ sta∏o?
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brat Lehi, który by∏ równie uduchowiony (zob. Helaman
11:19). W 5 rozdziale Ksi´gi Helamana b´dziecie czytaç o
tych dwóch wspania∏ych misjonarzach i o radach, jakie otrzy-
mali od swojego ojca. Podczas czytania tego rozdzia∏u szukaj-
cie dowodów na to, ˝e ich pos∏uchali.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Helaman 5

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Helaman 5 wykonaj dwa z poni˝szych
zadaƒ (A–C).

Wa˝ne s∏owo

Starszy Spencer W. Kimball, wówczas cz∏onek Kworum Dwuna-
stu Aposto∏ów, powiedzia∏: „GdybyÊcie mieli odnaleêç w s∏ow-
niku najwa˝niejsze s∏owo, czy wiedzielibyÊcie, co to za s∏owo?
Byç mo˝e jest to s∏owo ‚pami´taç’. Wszyscy przecie˝ zawieracie
przymierza — wiecie, co robiç i wiecie, jak — najbardziej wi´c
potrzebujemy pami´taç. [...] ‚Pami´taç’ to w∏aÊnie to s∏owo.
‚Pami´taç’ to nasz program” („Circles of Exaltation” [przemó-
wienie do nauczycieli religii, 28 czerwca 1968], 8).

1. Odszukaj i podkreÊl wyra˝enia, w których Helaman nawo-
∏uje swoich synów do pami´tania w Helaman 5:5–14. Spo-
rzàdê w zeszycie list´ rzeczy, co do których chcia∏, aby je
pami´tali.

2. Wybierz jednà z rzeczy na swojej liÊcie i wyjaÊnij, jaki wp∏yw
na ˝ycie cz∏owieka mia∏oby ciàg∏e pami´tanie o tej zasadzie.

3. Na podstawie tego, co jest napisane w Helaman 5:5, 14, okreÊl,
w jaki sposób Nefi i Lehi odnieÊli si´ do rad swego ojca?

A

dojrzewaç (w. 2) — stawaç
si´ gotowym

og∏uszajàcy (w. 30) — g∏oÊny

rozpraszaç si´, rozstàpiç si´
(w. 31, 42–43) — odejÊç, znik-
nàç, rozdzieliç si´.
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Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Helaman 4 wykonaj zadania A i B.

Grzech powszechny

1. Mówi si´, ˝e duma to grzech powszechny, poniewa˝ niemal
ka˝dy grzech w jakiÊ sposób wià˝e si´ z dumà. Narysuj w
zeszycie diagram, który przedstawi te zwiàzki. UmieÊç s∏owo
duma na Êrodku strony. ZakreÊl je i narysuj strza∏ki, prowa-
dzàce od niego we wszystkich kierunkach. Na koƒcu ka˝dej
strza∏ki zapisz jeden z grzechów, jakie sà wymienione w
Helaman 4:12–13, a które spowodowa∏a duma Nefitów.

2. Wybierz trzy z wypisanych przez siebie grzechów i wyjaÊnij,
w jaki sposób duma mo˝e byç ich przyczynà.

3. Jaka rada dotyczàca zapobiegania i wyzbycia si´ dumy z
naszego ˝ycia, a dzi´ki temu zapobie˝enia wielu grzechom,
znajduje si´ w Helaman 3:35?

Teraz widz´

1. Znajdê i podkreÊl wyra˝enie „I widzieli” w Helaman 4:23–26,
i sporzàdê list´ skutków grzechu, jakie widzieli Nefici.

2. Jakimi b∏ogos∏awieƒstwami obdarzy∏ nas Pan, by pomóc nam
„zobaczyç” skutki grzechu zawczasu, abyÊmy nie musieli
sami ich doÊwiadczaç? (zob. Mosjasz 8:16–18).

3. Podaj konkretny przyk∏ad skutku grzechu, jaki Pan pomóg∏
tobie lub twojej rodzinie dostrzec i jakiego uda∏o si´, dzi´ki
temu b∏ogos∏awieƒstwu, uniknàç.

Nefi, syn Helamana, podobnie jak kilkadziesiàt lat wczeÊniej
Alma (zob. Alma 4:15–19), zrzek∏ si´ urz´du s´dziego, aby
móc poÊwi´ciç wi´cej czasu na g∏oszenie ewangelii. Jakà lekcj´
na temat jak najlepszego sposobu reformowania spo∏eczeƒ-
stwa dajà nam decyzje podj´te przez tych dwóch proroków?
Towarzyszem Nefiego podczas g∏oszenia ewangelii by∏ jego

Helaman 5
Nefi i Lehi w wi´zieniu

B

A
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Fragment pisma Êwi´tego do
opanowania — Helaman 5:12

Wykonaj ilustracj´ — mo˝e to byç rysunek albo wyklejanka z
ró˝nych obrazków lub mieszanka obu tych technik — która
pomog∏aby ci w nauczaniu treÊci Helaman 5:12 dzieci z Organi-
zacji Podstawowej. Poka˝ jà swojej rodzinie.

Udowodnij

W pismach Êwi´tych cz´sto jest mowa o mocy s∏owa Bo˝ego.
Odnosi si´ to do wp∏ywu, jaki wywiera nauczanie ewangelii
i tego, w jaki sposób pomaga ona ludziom odmieniç swe
˝ycie i odpokutowaç. Podczas czytania Helaman 5:13–19
odszukaj przyk∏ady „mocy s∏owa Bo˝ego”. WyjaÊnij, jak
ludzie w spo∏ecznoÊci Nefiego zmienili si´ pod wp∏ywem
jego nauk.

W 6 rozdziale Ksi´gi Helamana czytamy o wp∏ywie, jaki misja
Nefiego i Lehiego wywar∏a na ludzi — szczególnie na Lamani-
tów. By∏ to okres wielkiego spokoju i dostatku. Jednak˝e, cz´sto
∏atwiej jest zapomnieç o Bogu w∏aÊnie w czasach spokoju i
dostatku. Kiedy ludzie skupiajà si´ na pokusach tego Êwiata,
Szatan mo˝e zdobyç nad nimi wielkà w∏adz´. Jednym z jego
najskuteczniejszych narz´dzi sà tajemne spiski. Spiski kwitnà
tam, gdzie panuje egoizm, chciwoÊç i ˝àdza w∏adzy. Ten roz-
dzia∏ opisuje, jak Szatan i potajemni spiskowcy po raz kolejny
zdobyli wielkà w∏adz´ poÊród Nefitów. Czego mo˝emy si´
nauczyç z tej historii? Czytaj uwa˝nie, aby zrozumieç, co
chcieli nam przekazaç Mormon i Pan, abyÊmy zrozumieli, jak
uniknàç pope∏nienia tych samych b∏´dów, i nie znaleêli si´ w
mocy wroga.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Helaman 6

zatwardzia∏y (w. 2) — taki,
który nie odpokutowa∏ i nie
˝a∏uje swoich z∏ych uczynków

nawo∏ywaç (w. 4) — zach´-
caç, wzywaç do czegoÊ

wymiana (w. 8) — handel,
komunikacja

dobrobyt (w. 12) — dostatek

zwodziç (w. 38) — nak∏aniaç
do niepos∏uszeƒstwa

∏upy (w. 38) — skradzione
bogactwa

Helaman 6
Dobrobyt ponownie doprowadza

do niegodziwoÊci 

C

B Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Helaman 6 wykonaj dwa z poni˝szych
zadaƒ (A–D).

Odnajdê wa˝ne zwroty

1. Helaman 6:31 mówi nam, ˝e Szatan zdoby∏ w∏adz´ nad ser-
cami „wi´kszoÊci” Nefitów. Nie móg∏ i nie mo˝e zmusiç ludzi,
aby byli w jego mocy. Odszukaj co najmniej dwa zwroty, które
opisujà, w jaki sposób zyska∏ w∏adz´ nad sercami Nefitów.
Zapisz je w zeszycie.

2. Co mo˝esz robiç, ˝eby powstrzymaç Szatana od zdobycia
w∏adzy nad twoim sercem? W swojej odpowiedzi mo˝esz
uwzgl´dniç niektóre z zasad, o których mowa by∏a w 5 roz-
dziale Helamana.

WymyÊl pytanie

W zeszycie sporzàdê tabelk´, takà jak poni˝ej i wpisz do niej
wyra˝enia z Helaman 6:21–31. WymyÊl pytania, na które odpo-
wiedzià sà podane wyra˝enia. Pierwsze wyra˝enie podano jako
przyk∏ad.

Co mo˝esz zrobiç?

1. Sporzàdê list´ rzeczy, jakich Helaman 6:17–40 naucza na
temat tajemnych spisków. Zapisz wersety, w których odna-
laz∏eÊ ka˝dà z rzeczy ze swojej listy.

2. Na podstawie 6 rozdzia∏u Ksi´gi Helamana sporzàdê list´
trzech rzeczy, które ty mo˝esz zrobiç, aby pomóc zapobie-
gaç powstawaniu lub zlikwidowaç tajemne spiski oraz ich
z∏y wp∏yw na twojà spo∏ecznoÊç. Ka˝dy ze swoich pomy-
s∏ów poprzyj fragmentem z 6 rozdzia∏u Ksi´gi Helamana
(lub z innych fragmentów pism Êwi´tych).

Porównaj

Sporzàdê w zeszycie tabel´, takà jak na nast´pnej stronie, aby
porównaç stan, w jakim znajdowali si´ Nefici i Lamanici pod
koniec 6 rozdzia∏u Ksi´gi Helamana. Przy ka˝dym z wymienio-
nych wersetów zapisz, czego si´ z niego dowiadujemy na temat

D

C

„Podeptali [je]”w. 31

„Autor wszelkiego
grzechu”

w. 30

„Ca∏kowita zag∏ada”w. 28

Gadiantonw. 26

„Dla odró˝nienia
tych, którzy przystà-
pili do ich przy-
mierza”

w. 22

Kto dawa∏ podszepty
przywódcom tajemnych
spisków?

Szatanw. 21

PytanieOdpowiedêHelaman 6

B

A
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Znajdê najwa˝niejsze zagadnienia

Na podstawie tego, czego nauczy∏eÊ si´ z Helaman 7:11–29,
odpowiedz na pytania:

1. Co by∏o, wed∏ug s∏ów Nefiego, powodem jego „rozpaczy”
(w. 11) z powodu Nefitów?

2. Co, wed∏ug s∏ów Nefiego, mia∏o si´ z nimi staç, je˝eli nie
odpokutujà? (Szukaj powtarzajàcego si´ w tych wersetach
wyra˝enia „jeÊli si´ nie nawrócicie”).

3. Jakie ostrze˝enia nasi ˝yjàcy prorocy dajà ludziom w naszych
czasach?

Siódmy rozdzia∏ Ksi´gi Helamana Êwiadczy o tym, ˝e Nefi
bardzo dobitnie g∏osi∏ pokut´ swemu ludowi. Co si´ sta∏o,
kiedy Lehi, Nefi, Abinadi, Alma i Amulek przemawiali rów-
nie ostro do swojego ludu? Jak, twoim zdaniem, ludzie
przyjmowali s∏owa Nefiego? Zwróç szczególnà uwag´ na to,
co powiedzieli i zrobili s´dziowie Gadiantona.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Helaman 8

Helaman 8:19–20 — Kim byli Zenos, Zenok i Ezias?
To jedyne miejsce, gdzie imi´ Ezias jest wymienione w pismach
Êwi´tych. Tak jak w przypadku Zenosa i Zenoka, równie˝ i jego
nauki by∏y zapisane na miedzianych p∏ytach (zob. cz´Êç „Zro-
zumienie pism Êwi´tych” dla 1 Nefi 19:10, str. 30).

Helaman 8:21 — Mulek, syn Sedecjasza
Potomkowie Muleka stanowili cz´Êç ludu Zarahemla, odkry-
tego przez Mosjasza I i jego lud (zob. Omni 1:14–19). Przy∏à-
czyli si´ do Nefitów.

chwytaç (w. 1) — aresztowaç

uràgaç (w. 2) — obra˝aç,
zniewa˝aç

wbrew (w. 3) — przeciwko

spadnà wyroki (w. 8) — przy-
darzà si´

Helaman 8
Proroctwo o morderstwie

Bstanu Nefitów lub Lamanitów. Niektóre z wersetów odnoszà si´
tylko do jednej z tych grup.

Nefi

Zrozumienie pism Êwi´tych
Helaman 7

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Helaman 7 wykonaj zadania A i B.

Zaproponuj hymn

Przeczytaj Helaman 7:1–11 i zastanów si´, jaki hymn najlepiej
podniós∏by Nefiego na duchu? Dlaczego? (Dodatkowà
pomoc mo˝e stanowiç indeks tematyczny przy spisie treÊci
w Êpiewniku).

A

rodzinny kraj (Nefiego) (w. 3)
— miejsce, gdzie si´ urodzi∏
(Zarahemla)

nak∏oniç (w. 7) — przekonaç

Nefi g∏osi∏ ewangeli´ z dala od
swego domu. Kiedy powróci∏, zdu-
mia∏a go i zasmuci∏a ogromna
niegodziwoÊç jego ludu. W 7 roz-
dziale Ksi´gi Helamana dowiadu-
jemy si´, co powiedzia∏ ludziom

o stanie, w jakim si´ znajdowali.

Helaman 7
Nefi g∏osi pokut´ swemu

ludowi

w. 40

w. 39

w. 38

w. 37

w. 36

w. 35

w. 34

LamaniciHelaman 6Nefici
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Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania 8 rozdzia∏u Ksi´gi Helamana wykonaj
zadanie A lub B.

Porównaj

1. W wersetach 1–10 8 rozdzia∏u Ksi´gi Helaman niektórzy z
niegodziwych przywódców pot´pili Nefiego. Na podstawie
tego, co jest zapisane w wersach 4 i 10, odpowiedz, dlaczego
nie pojmali i nie skrzywdzili Nefiego?

2. Porównaj uczucia niegodziwych m´˝czyzn w Helaman 8 ze
zwrotem z Nauk i Przymierzy 121:45, który opisuje uczucia,
jakich doÊwiadczamy, gdy prowadzimy cnotliwe i prawe ˝ycie.

3. Napisz podsumowanie przes∏ania, jakiego mo˝emy si´
nauczyç z Helaman 8:4, 10.

Uzupe∏nij plan

Aby pomóc ludziom zrozumieç prawd´, Nefi pos∏u˝y∏ si´ przy-
k∏adami z historii. Wykonaj w zeszycie diagram, taki jak poni-
˝ej, aby sporzàdziç plan najwa˝niejszych punktów w jego
prezentacji. Brakujàce informacje uzupe∏nij na podstawie Hela-
man 8:11–20.

W jaki sposób mo˝na si´ przekonaç, ˝e ktoÊ jest prorokiem?
Pod koniec 8 rozdzia∏u Ksi´gi Helamana Nefi przepowiedzia∏
Êmierç naczelnego s´dziego. Logicznym wydawa∏oby si´, ˝e
kiedy ludzie odkryjà, ˝e to proroctwo jest prawdziwe, udo-
wodni im to, ˝e Nefi jest prorokiem. Czytajàc 9 rozdzia∏
Ksi´gi Helamana zwróç uwag´ na ró˝ne reakcje, jakie

Helaman 9
Wykrycie mordercy

B

A

wywo∏a∏o spe∏nienie jego proroctwa i zastanów si´, dlaczego
ludzie tak ró˝nie reagowali. Czy ci ludzie rozumieli rol´ pro-
roka? Jakie jest najwa˝niejsze zadanie proroka?

Zrozumienie pism Êwi´tych
Helaman 9

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Helaman 9 wykonaj dwa z poni˝szych
zadaƒ (A–C).

Z czego zdali sobie spraw´?

Przeczytaj Helaman 9:1–15 i odpowiedz na nast´pujàce pytania:

1. O czym pi´ciu Nefitów przekona∏o si´ w kwestii proroctwa
Nefiego?

2. Dlaczego to, co ujrzeli, sprawi∏o, ˝e „ogarnà∏ ich strach”,
„dr˝eli” i „przypadli do ziemi”? (Podaj konkretne przy-
k∏ady; w swojej odpowiedzi zacytuj wersety z 7 rozdzia∏u
Ksi´gi Helamana).

3. Dlaczego tych pi´ciu Nefitów wtràcono do wi´zienia?

Znajdê prawdziwy powód

1. Na podstawie tego, co jest zapisane w Helaman 9:16–20,
odpowiedz, w jaki sposób niegodziwi s´dziowie t∏umaczyli
dok∏adnoÊç przepowiedni Nefiego?

2. Gdyby zapytano niegodziwych s´dziów o to, dlaczego, ich
zdaniem, Nefi zrobi∏ to, o co go oskar˝ali, to, jak sàdzisz, co
by odpowiedzieli?

3. Jaki, twoim zdaniem, by∏ prawdziwy powód, dla którego
oskar˝ali Nefiego?

4. W czym ci s´dziowie przypominajà ludzi w naszych czasach,
którzy nie uznajà dowodów na to, ˝e Bóg ˝yje i przemawia
do swoich proroków?

B

A

zbiç z tropu (w. 19) — spra-
wiç, by powiedzia∏ coÊ nie-
w∏aÊciwego

o nieobrzezanym sercu (w.
21) — o nieczystym sercu
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Jakubowi i Janowi (zob. Ew. Mateusza 16:19) oraz Prorokowi
Józefowi Smithowi (zob. NiP 128:8–10; 132:46). Te same moce,
czyli klucze, dzier˝y Prezydent KoÊcio∏a Jezusa Chrystusa
Âwi´tych w Dniach Ostatnich. Rozdzia∏ 10 Ksi´gi Helamana
uczy nas, ˝e Pan przekazuje owà moc tylko tym, w których
pok∏ada zaufanie.

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Helaman 10 wykonaj zadania A i B.

Dlaczego Nefi otrzyma∏ tak
wielkà moc?

1. Sporzàdê list´ obietnic, jakie Pan z∏o˝y∏ Nefiemu w Helaman
10:4–10.

2. Na podstawie tego, co jest zapisane w tych wersetach, odpo-
wiedz, dlaczego Pan by∏ gotów powierzyç mu tak wielkà moc?

3. Przeczytaj tak˝e Nauki i Przymierza 50:29 i wyjaÊnij, co, na
podstawie tego wersetu, jest powodem, dla którego Nefi
zosta∏ tak wielce b∏ogos∏awiony. WyjaÊnij równie˝, co ten
werset znaczy dla ciebie osobiÊcie.

Co ty byÊ powiedzia∏?

Wyobraê sobie, ˝e jesteÊ Nefità, ˝yjàcym w czasie opisanym w
Helaman 10 i jesteÊ Êwiadkiem opisanych tam wydarzeƒ. Gdy-
byÊ pisa∏ do przyjaciela z odleg∏ego miasta list o proroku Nefim,
jakie trzy jego cechy wymieni∏byÊ w liÊcie? WyjaÊnij, jakie wra-
˝enie zrobi∏a na tobie ka˝da z tych cech Nefiego.

GdybyÊ otrzyma∏ od Pana t´ samà moc, jakà Nefi otrzyma∏
w 10 rozdziale Ksi´gi Helamana, w jaki sposób najlepiej
wykorzysta∏byÊ jà, aby pomóc swojemu ludowi? Rozdzia∏ 11
Ksi´gi Helamana mówi o tym, co uczyni∏ Nefi i jak zareago-
wali na to ludzie. Odszukaj równie˝ wi´cej informacji na
temat wp∏ywu, jaki mia∏y na naród bandy Gadiantona. Co
by∏o, twoim zdaniem, najwi´kszym problemem Nefitów?
W jaki sposób ten problem przejawia si´ w czasach wspó∏-
czesnych?

Helaman 11
Nefi czyni u˝ytek ze swojej mocy

dla dobra swego ludu

B

A

Dokoƒcz zdanie

Przepisz poni˝sze niedokoƒczone zdania do zeszytu. Nast´pnie
dokoƒcz je, wykorzystujàc informacje z Helaman 9:39–41.

1. Niektórzy ludzie uwierzyli s∏owom Nefiego, poniewa˝...

2. Inni uwierzyli pi´ciu Nefitom, poniewa˝...

3. Niektórzy mówili, ˝e Nefi jest prorokiem, poniewa˝...

4. Inni mówili, ˝e jest bogiem, poniewa˝...

Nefi

Zrozumienie pism Êwi´tych
Helaman 10

Helaman 10:4–10 — Nefi otrzyma∏ od Boga
szczególnà moc
Helaman 10:7 uczy nas, ˝e Pan obieca∏ Nefiemu, ˝e cokolwiek
zwià˝e lub odwo∏a na ziemi, b´dzie zwiàzane lub odwo∏ane w
niebie. Jest to ta sama moc, którà Zbawiciel przekaza∏ Piotrowi,

przygn´biony (w. 3) —
smutny, zawiedziony, znie-
ch´cony

zaraza (w. 6) — choroba p∏o-
dów rolnych lub ludzi

zapiecz´towaç (w. 7) — zwià-
zaç lub utwierdziç na mocy
specjalnego upowa˝nienia
kap∏aƒskiego

poraziç (w. 10) — uderzyç,
ukaraç

Mog∏oby si´ wydawaç, ˝e ludzie b´dà chcieli podà˝aç za
Nefim, po wype∏nieniu si´ jego proroctwa, dotyczàcego
naczelnego s´dziego. Jednak niezgoda, jaka zapanowa∏a
pod koniec 9 rozdzia∏u Ksi´gi Helamana,
Êwiadczy o tym, ˝e cuda nie nawracajà
ludzi. Odszukaj w 10 rozdziale Ksi´gi
Helamana cechy, które pozwalajà
ludziom wiernie trwaç. Zwróç tak˝e
uwag´ na szczególnà moc, jakà Pan
przekaza∏ Nefiemu i na to,
dlaczego tak wielkie
b∏ogos∏awieƒstwo
zosta∏o z∏o˝one na jego
r´ce. Jaki wp∏yw mia∏a
na ludzi owa moc
Bo˝a? Jaki powinna
by∏a mieç wp∏yw? 

Helaman 10
Nefi otrzymuje wielkà moc

C
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Zrozumienie pism Êwi´tych
Helaman 11

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Helaman 11 wykonaj dwa z poni˝szych
zadaƒ (A–C).

Zwróç uwag´ na szczegó∏y

Zapisz w zeszycie poni˝sze nag∏ówki. W Helaman 11:1–18
odnajdê i wypisz dotyczàce ich szczegó∏y.

• Problem

• Rozwiàzanie Nefiego

• Skutek

• Efekt koƒcowy

Zaprojektuj ok∏adk´

Helaman 11:17–22 opisuje wydarzenia z kilkuletnich rzàdów
s´dziów (oko∏o 16–14 r. p.n.e.). Pos∏ugujàc si´ jako przyk∏adem
pierwszà stronà gazety z siedemdziesiàtego szóstego roku
podanej poni˝ej, zaprojektuj ok∏adki gazet na rok siedemdzie-
siàty siódmy i siedemdziesiàty ósmy; oprzyj si´ na wydarze-
niach, które opisano dla ka˝dego roku.

Jak to si´ sta∏o?

Przeczytaj Helaman 11:28–37 i odpowiedz na nast´pujàce
pytania:

1. Co zrobi∏y armie Nefitów i Lamanitów, próbujàc pozbyç si´
rozbójników Gadiantona?

2. Czy im si´ powiod∏o?

3. Dlaczego rozbójnicy Gadiantona stali si´ tak pot´˝ni? Jaka
lekcja wynika z tego dla dzisiejszych czasów?

C

B

A

w∏osienica (w. 9) — szorstka
szata noszona na znak ˝alu

uÊmierzyç (w. 11) — zaspo-
koiç, zakoƒczyç

spustoszenie (w. 27) — znisz-
czenie, zamieszanie

W 12 rozdziale Helamana Mormon przerwa∏ swój opis losów
Nefitów, aby zwróciç si´ bezpoÊrednio do nas. W poprzed-
nich rozdzia∏ach opisa∏, jak Nefici przechodzili od niegodzi-
woÊci do sprawiedliwoÊci i z powrotem do niegodziwoÊci —
raz za razem. Wydaje si´, ˝e Mormona szczególnie frustro-
wa∏ fakt, ˝e Nefici byli sprawiedliwi tylko wtedy, kiedy pilnie
potrzebowali Bo˝ej pomocy. Nie poczynali sobie dobrze, kiedy
Pan im b∏ogos∏awi∏ i op∏ywali w dostatek. Przeczytaj ten roz-
dzia∏ z uwagà, gdy˝ zosta∏ on napisany dla naszych czasów.
Miejmy nadziej´, ˝e b´dziemy potrafili wyciàgnàç wnioski z
rad Mormona i unikniemy problemów, jakich doÊwiadczali
Nefici.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Helaman 12

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Helaman 12 wykonaj dwa z poni˝szych
zadaƒ (A–C).

Pojmij zasady

1. W ka˝dym z trzech pierwszych wersetów 12 rozdzia∏u Hela-
mana Mormon napisa∏ o tym, co powinniÊmy „pojàç” w przy-
k∏adzie Nefitów. Mo˝esz podkreÊliç s∏owa „i tak widzimy”
oraz „widzimy” w wersetach 1–3. Nast´pnie zapisz w zeszy-
cie w∏asnymi s∏owami zasady, które zgodnie z zamierzeniem
Mormona powinniÊmy na pewno zrozumieç.

2. Dodaj do swojej listy zasady dotyczàce Boga i cz∏owieka,
które Mormon opisa∏ w wersetach 4–6.

3. Podaj przyk∏ad jednej z tych zasad, której dzia∏anie zaobser-
wowa∏eÊ w dzisiejszych czasach.

A

rady (w. 5) — nauki

za nic majà (w. 6) — uwa-
˝ajà, ˝e jest bez znaczenia,
nic nie warte

Helaman 12
„I tak widzimy”
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Helaman 13:24–29 — Odrzucanie proroków
Kiedy odrzucamy prawdziwych proroków, którzy widzà dzi´ki
Êwiat∏u objawienia i zamiast tego podà˝amy za tymi, którzy nie
majà boskiego Êwiat∏a, tak naprawd´ podà˝amy za „Êlepcami”
(Helaman 13:29). Prezydent Marion G. Romney, który by∏ cz∏on-
kiem Rady Prezydenta KoÊcio∏a, powiedzia∏: „Osoby, które
mówià, ˝e przyjmujà ewangeli´, a jednoczeÊnie krytykujà rady
proroka i odmawiajà pos∏uszeƒstwa, zajmujà pozycj´, której nie
sposób obroniç. Taki duch prowadzi do odst´pstwa” (w: Confe-
rence Report, kwiec. 1983, 21 lub Ensign, maj 1983, 17). Kiedy
Prezydent Ezra Taft Benson by∏ Prezydentem Kworum Dwuna-
stu Aposto∏ów, naucza∏: „To, w jaki sposób reagujemy na s∏owa
˝yjàcego proroka, kiedy mówi nam rzeczy, które powinniÊmy
wiedzieç, a których jednak wolelibyÊmy nie s∏yszeç, jest próbà
naszej wiernoÊci” („Fourteen fundamentals in Following the
Prophet”, w 1980 Devotional Speeches of the Year [1981], 28).

Helaman 13:38 — Jak osiàga si´ szcz´Êcie?
Prorok Józef Smith naucza∏:

„Szcz´Êcie jest przedmiotem i celem naszego istnienia, i b´dzie
jego kresem, je˝eli b´dziemy kroczyç Êcie˝kà, która do niego
prowadzi; a Êcie˝kà tà jest cnota, prawoÊç, wiernoÊç, Êwi´toÊç
oraz przestrzeganie wszystkich przykazaƒ Boga. [...]

On nigdy nie ustanowi obrz´du ani nie da Swemu ludowi przy-
kazania, które nie ma w swej istocie celu, jakim jest zbli˝enie
nas do szcz´Êcia, które ustanowi∏ i którego kresem nie b´dà naj-
wi´ksze miary dobra i chwa∏y przeznaczone dla tych, którzy
b´dà odbiorcami jego prawa i obrz´dów” (History of the Church,
5:134–135).

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania 13 rozdzia∏u Ksi´gi Helamana wykonaj
zadanie A lub B.

Sporzàdê list´ grzechów oraz ich
konsekwencji

1. Wyszukaj i wypisz grzechy, o których Pan powiedzia∏, ˝e sà
dla cz∏owieka najwi´kszà pokusà (zob. w. 7–8, 14–24, 26–28, 38).

2. Które z tych grzechów stanowià obecnie, twoim zdaniem,
najwi´kszà pokus´ dla osób w twoim wieku?

3. Wypisz list´ konsekwencji, przed którymi Pan ostrzega∏ Nefi-
tów, je˝eli nie odpokutujà (zob. w. 8–10, 17–20, 29–38).

4. W jaki sposób konsekwencji tych doÊwiadczajà ci, którzy
odmawiajà dokonania pokuty w dzisiejszych czasach?

Prawdziwi prorocy, fa∏szywi prorocy

W Helaman 13:24–28 Samuel opisa∏, jak Nefici odrzucili praw-
dziwych proroków i oddawali czeÊç fa∏szywym. Przeczytaj te
wersety z rodzicem lub przywódcà koÊcielnym i wspólnie
wykonajcie nast´pujàce zadania:

1. Wypisz kilka przyk∏adów, w jaki sposób ludzie odrzucajà
prawdziwych proroków w dzisiejszych czasach.

B

A

Wybierz wa˝ne s∏owa i u˝yj ich

Helaman 12:8–20 zawiera opis mocy Pana. Dla ka˝dego z wer-
setów w tym fragmencie wybierz s∏owo lub wyra˝enie, które,
twoim zdaniem, jest wa˝ne w naukach Mormona. Kiedy ju˝
wybierzesz wszystkie kluczowe s∏owa, u˝yj ich, piszàc stresz-
czenie przes∏ania, jakie Mormon zawar∏ w tych wersetach.

Podsumowanie

Helaman 12:23–26 zawiera rady, jakich udzieli∏ nam Mormon w
kwestii tego, czego pragnie od nas Pan. Wyobraê sobie, ˝e masz
przyjaciela, który doÊwiadcza problemów podobnych do tych,
jakie prze˝ywali Nefici. Za∏ó˝my, ˝e ju˝ objaÊni∏eÊ zasady, które
Mormon wyjaÊni∏ w Helaman 12:1–22 i w∏asnymi s∏owami
napisz podobne rady do przyjaciela.

Sytuacja przedsta-
wiona w 13 rozdziale
Ksi´gi Helamana
ró˝ni si´ od tej, jaka
zazwyczaj opisywana
jest w Ksi´dze Mor-
mona. W tym roz-
dziale jest mowa o
proroku Lamanitów,
Samuelu, który proro-
kowa∏ grzesznym
Nefitom o nadciàgajà-
cej na nich zag∏adzie.
Nefici odrzucili
Samuela — jednak
nie dlatego, ˝e by∏
Lamanità. Podczas
czytania tego roz-

dzia∏u zastanów si´ nad przes∏aniem Samuela i nad tym,
dlaczego pragnà∏ je przekazaç. Zadaj sobie pytanie, dlaczego
ludzie odrzucili Samuela i jego przes∏anie. Dlaczego ludzie
odrzucajà nauki proroków?

Zrozumienie pism Êwi´tych
Helaman 13

zaraza (w. 9) — choroba,
epidemia

dni próby (w. 38) — próba
moralnoÊci

Helaman 13
Lamanita Samuel prorokuje Nefitom

C

B

153



2. Wypisz kilka przyk∏adów osób lub organizacji, od których
ludzie oczekujà przewodnictwa i porad, zamiast od proro-
ków Pana.

3. Przeczytaj Helaman 13:29–39 i opisz, w jaki sposób te prze-
powiednie z wersetów mogà si´ obecnie wype∏niaç.

Setki kilometrów dzieli∏y Nefitów od terenów, gdzie Zba-
wiciel odbywa∏ Swà ziemskà s∏u˝b´. Wiedzieli o Jezusie
Chrystusie i Jego ewangelii dzi´ki swym pismom Êwi´tym,
Êwiadectwom proroków i osobistym objawieniom. Z 14
rozdzia∏u Ksi´gi Helamana dowiesz si´ o szczególnych
znakach obiecanych Nefitom, które mia∏y zwiastowaç
narodziny i Êmierç Jezusa Chrystusa w Izraelu. Podczas
studiowania pozosta∏ej cz´Êci Ksi´gi Helamana i 3 Nefiego
szukaj wype∏nienia tych znaków. Zwróç tak˝e uwag´ na
to, kto w nie uwierzy∏, a kto nie, i dlaczego.

Znajdujemy si´ w podobnej sytuacji. Setki lat dzielà nas
od czasów, kiedy Zbawiciel odbywa∏ Swà ziemskà s∏u˝b´.
Dysponujemy tymi samymi Êwiadectwami i tà samà mo˝-
liwoÊcià otrzymania osobistego objawienia. Mamy równie˝
Êwiadectwo wspó∏czesnych proroków, ˝e Jezus Chrystus
naprawd´ jest Synem Boga i ponownie przyjdzie na zie-
mi´. Obiecano nam równie˝ szczególne znaki, które b´dà
zwiastowaç Drugie PrzyjÊcie. Czytajàc o tym, jak dok∏ad-
nie wype∏ni∏y si´ proroctwa na temat pierwszego przyjÊcia
Zbawiciela, zastanów si´ nad podobieƒstwami z proroc-
twami na temat Jego Drugiego PrzyjÊcia (zob. tak˝e NiP
1:37–38).

Helaman 14
Znaki narodzin i Êmierci Chrystusa

Zrozumienie pism Êwi´tych
Helaman 14

Helaman 14:18–20 — Czym jest „Êmierç duchowa”,
czyli „druga Êmierç”?
Wi´cej informacji znajdziesz w cz´Êci „Zrozumienie pism Êwi´-
tych” dla Alma 12 (str. 106).

Helaman 14:29–31 — Mo˝emy decydowaç o naszych
czynach, ale nie o ich konsekwencjach
Starszy Richard G. Scott, cz∏onek Kworum Dwunastu Aposto-
∏ów, naucza∏:

„Kiedy inni dajà ci rady, czy
kiedykolwiek zdarzy∏o ci si´
powiedzieç: ‚Po prostu nie
wierz´ w to co ty. To sà twoje
wzorce i twoje zasady. Ja
mam swoje’? Prosz´, zrozum-
cie, ˝e nikt nie mo˝e zmieniç
prawdy. Usprawiedliwianie
si´, wszechobecne dbanie o
w∏asne dobro, wszelkie ludz-
kie sprzeczki, z∏oÊç ani samo-
wola nie mogà zmieniç
prawdy. Szatan o tym wie,
wi´c kiedy cz∏owiek zaczyna
niemàdrze czuç, próbuje

wywo∏aç poczucie, ˝e mo˝e nie tylko wybieraç, to, co robi, ale
tak˝e oceniaç, co jest w∏aÊciwe. Szatan próbuje nas przekonaç,
abyÊmy ˝yli poza prawdà, usprawiedliwiajàc nasze dzia∏ania
prawem wyboru.

Jednak nasz Wieczny Ojciec okreÊli∏, co jest prawdà i ustano-
wi∏, co jest dobre, a co z∏e, zanim zosta∏a stworzona ta ziemia.
Ustanowi∏ równie˝, jakie b´dà skutki pos∏uszeƒstwa i niepo-
s∏uszeƒstwa tym prawdom. Broni∏ naszego prawa wyboru
w∏asnej Êcie˝ki w ˝yciu, abyÊmy mogli wzrastaç i rozwijaç si´,
i byç szcz´Êliwi, nie mamy jednak prawa wybierania konsekwencji
naszych uczynków. [...]

Prosz´, zrozumcie, ˝e nikt nie ma przywileju wybierania, co jest
w∏aÊciwe. To prawo Bóg zachowa∏ dla Siebie. Nasza wolna wola
pozwala nam wybieraç spoÊród ró˝nych Êcie˝ek, lecz wià˝à nas
konsekwencje, jakie wyznaczy∏ Bóg. Je˝eli póêniej nie spodoba
nam si´, dokàd prowadzi nasza Êcie˝ka, jedynym wyjÊciem jest
odpokutowanie” (w: Conference Report, paêdz. 1992, 82–83 lub
Ensign, list. 1992, 61).

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Helaman 14 wykonaj dwa z poni˝szych
zadaƒ (A–C).

zas∏ugi (w. 13) — ZadoÊç-
uczynienie, charakter, cechy
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Zrozumienie pism Êwi´tych
Helaman 15

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania 15 rozdzia∏u Ksi´gi Helamana wykonaj
zadanie A lub B.

WyjaÊnij zasad´

1. Na podstawie tego, co zapisano w Helaman 15:3 oraz w
Naukach i Przymierzach 95:1; 101:1–9, odpowiedz, jaki cel
osiàga Pan, kiedy nas karci?

2. W jaki sposób karcenie jest przejawem Bo˝ej mi∏oÊci?

3. Jakie sà podobieƒstwa mi´dzy mi∏oÊcià Pana, kiedy nas karci,
a mi∏oÊcià rodziców, którzy karcà swoje dzieci, gdy zachodzi
taka koniecznoÊç?

4. Przeczytaj ostrze˝enie, jakiego Samuel udzieli∏ Nefitom w
Helaman 15:14–17 i wyjaÊnij, w czym ten fragment przypo-
mina napomnienie Pana, które da∏ w Naukach i Przymie-
rzach 82:1–4.

Jak byç mocnym i wytrwa∏ym

Samuel zwróci∏ uwag´ na to, ˝e Lamanici, którzy nawrócili si´
dzi´ki naukom Ammona i jego braci, pozostali wierni nawet wów-
czas, kiedy Nefici odeszli od prawdy (zob. Helaman 15:1–6).

1. Odnajdê w Helaman 15:7–8 powody, dla których Lamanici
byli tak „mocni i wytrwali w wierze”.

2. Przerysuj do zeszytu poni˝szy diagram i uzupe∏nij braku-
jàce etapy na podstawie tego, czego dowiedzia∏eÊ si´ z
wersetów 7–8.

B

A

byç doÊwiadczonym przez
Pana (w. 3) — byç ukaranym
lub zaznaç cierpienia w celu
poprawy

rozwa˝nie (w. 5) — w
prawoÊci

Wypisz znaki

1. Przygotuj w zeszycie dwie kolumny. Jednà nazwij „Znaki
narodzin Chrystusa”, a drugà „Znaki Êmierci Chrystusa”.
Sporzàdê list´ znaków, jakie Samuel da∏ ludziom w Helaman
14:2–7, 20–28; zapisz równie˝ numer wersetu, w którym opi-
sano ka˝dy ze znaków.

2. Na podstawie tego, co zapisano w Helaman 14:8–13, 28–31,
odpowiedz, w jakim celu zosta∏y dane znaki?

Dlaczego Jezus musia∏ umrzeç?

Helaman 14:14 rozpoczyna
proroctwo Samuela doty-
czàce znaków zwiastujàcych
Êmierç Jezusa Chrystusa.
W cz´Êci swojego proroctwa
wyjaÊni∏, dlaczego Êmierç
Chrystusa by∏a konieczno-
Êcià. Podsumuj te wa˝ne
nauki, wymieniajàc powody,
jakie Samuel poda∏ w
Helaman 14:15–19.

Odpowiedz, korzystajàc z pism
Êwi´tych

Za∏ó˝my, ˝e jakaÊ m∏oda osoba powiedzia∏a do ciebie: „Wszyscy
dzia∏ajà mi na nerwy! Moi rodzice, moi przywódcy, moi nauczy-
ciele — wszyscy mi mówià, co mam robiç. Czemu jest tak wiele
przykazaƒ? Czemu po prostu nie zostawià mnie w spokoju i nie
pozwolà mi podejmowaç w∏asnych decyzji?” Napisz odpowiedê
na pytania tej osoby, korzystajàc z Helaman 14:29–31 oraz wypo-
wiedzi Starszego Scotta zawartego w cz´Êci „Zrozumienie pism
Êwi´tych”. Upewnij si´, ˝e wyjaÊni∏eÊ zale˝noÊç mi´dzy wolnà
wolà, konsekwencjami i przykazaniami Ojca Niebieskiego.

Na przestrzeni czasów opisanych w Ksi´dze Mormona
Nefici niemal ca∏y czas cieszyli si´ b∏ogos∏awieƒstwami
ewangelii, mi´dzy innymi równie˝ przywilejem posiada-
nia proroków i pism Êwi´tych. Pan powiedzia∏, ˝e od tych,
którym wiele dano, wiele si´ wymaga (zob. Ew. ¸ukasza
12:48; NiP 82:3). Odszukaj fragment, który mówi o tym,
w jaki sposób Samuel naucza∏ tej zasady w 15 rozdziale
Ksi´gi Helamana.

Helaman 15
„JeÊli si´ nie nawrócicie...”
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3. Nad którà z cz´Êci tego procesu powinieneÊ w swoim odczu-
ciu pracowaç, aby zwi´kszyç swà wiar´ w Jezusa Chrystusa?

Podczas gdy rozdzia∏y od 13 do 15 Ksi´gi Helamana opisujà
proroctwa, jakie poÊród Nefitów g∏osi∏ Samuel, rozdzia∏ 16
mówi o ró˝nych reakcjach, jakie te proroctwa wywo∏a∏y
poÊród ludzi. Przes∏anie ewangelii mo˝e wywo∏aç wiele ró˝-
nych reakcji. Prezydent Spencer W. Kimball powiedzia∏, ˝e

Helaman 16
Reakcje na nauki Samuela

oddawanie czci Bogu „jest indywidualnà odpowiedzialno-
Êcià i, niezale˝nie od tego, co jest g∏oszone z mównicy, je˝eli
ktoÊ pragnie czciç Pana w duchu i prawdzie, mo˝e to czyniç
ucz´szczajàc na spotkania, przyjmujàc sakrament i kontem-
plujàc pi´kno ewangelii. Je˝eli uwa˝acie, ˝e spotkanie
[koÊcielne] zawodzi wasze oczekiwania, to znaczy, ˝e wy
zawiedliÊcie. Nikt nie mo˝e oddawaç czci za was; sami
musicie wyczekiwaç Pana” („The Sabbath — A Delight”,
Ensign, stycz. 1978, 5). Czytajàc o reakcjach ludzi na nauki
Samuela, zastanów si´, jak sam byÊ na nie zareagowa∏.
Zwróç tak˝e uwag´ na to, w jaki sposób uczucia zmienia∏y
si´, im wi´cej czasu up∏ywa∏o od momentu, kiedy Samuel
prorokowa∏.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Helaman 16

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Helaman 16 wykonaj zadanie A.

Porównaj podzia∏y mi´dzy ludêmi

1. Wypisz w zeszycie nast´pujàce rzeczy: „wielu” (Helaman 16:1),
„ale wielu” (w. 2), „niektórzy” (w. 3), „ci” (w. 5), „wi´kszoÊç”
(w. 6), „wi´kszoÊç” (w. 10), „mniejszoÊç” (w. 10), „ludzie” (w.
12), „màdrzy ludzie” (w. 14), „Nefici i Lamanici” (w. 15–22),
„lud Pana” (w. 23). Pod ka˝dym nag∏ówkiem napisz w∏asnymi
s∏owami, jak dana grupa ludzi odpowiedzia∏a na przes∏anie
Samuela, nauki Nefiego lub znaki i cuda, jakie zosta∏y dane w
ciàgu pi´ciu lat poprzedzajàcych narodziny Jezusa Chrystusa.

2. Zastanów si´, co musia∏o oznaczaç prawdziwe naÊladownic-
two Jezusa Chrystusa w czasach opisanych w 16 rozdziale
Ksi´gi Helamana. Napisz, co ty mo˝esz dzisiaj uczyniç, aby
osobiÊcie przygotowaç si´ na Jego Drugie PrzyjÊcie, i dla-
czego jest to wa˝ne.

A

niecny (w. 22) — niegodziwy,
bezwartoÊciowy
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Czy kiedykolwiek szydzono z ciebie z powodu twojej wiary?
Zastanów si´, ile wiary wymaga∏oby od cz∏owieka pozosta-
nie oddanym i wiernym w obliczu uwi´zienia lub skazania
na Êmierç. Wierzàcy Nefici i Lamanici stali przed takim
w∏aÊnie wyzwaniem, kiedy zbli˝a∏ si´ czas wype∏nienia pro-
roctw Samuela co do przyjÊcia Jezusa Chrystusa. Podczas
czytania 1 rozdzia∏u Ksi´gi 3 Nefiego postaraj si´ wyobraziç
sobie, co niewierzàcy mogli mówiç osobom, które mia∏y
wiar´ i to, jak trudno by∏o pozostaç wiernym w owych cza-
sach. Wi´kszoÊç z nas zna histori´ narodzin Zbawiciela w
Betlejem, lecz wydarzenia, które mia∏y wówczas miejsce
poÊród ludu Ksi´gi Mormona, mia∏y nie mniejsze znaczenie.

Zrozumienie pism Êwi´tych
3 Nefi 1

oddaç w piecz´ (w. 2) — prze-
kazaç odpowiedzialnoÊç

na pró˝no, daremnie (w. 6, 8)
— bez skutku, niemàdrze

odst´pcy (w. 28) — ludzie,
którzy przestali wierzyç i
przy∏àczyli si´ do wroga

m∏ode pokolenie (w. 30) —
m∏odzie˝

3 Nefi 1
„A jutro przyjd´ na Êwiat”

O Ksi´dze 3 Nefiego
Do wydania Ksi´gi Mormona z 1879 roku, ksi´ga ta by∏a zatytu-
∏owana po prostu „Ksi´ga Nefiego, syna Nefiego, który by∏
synem Helamana”. Starszy Orson Pratt, który by∏ cz∏onkiem
Kworum Dwunastu Aposto∏ów, zaproponowa∏ dodanie
nag∏ówka „Trzeci Nefi”, co zosta∏o zaaprobowane przez Rad´
Prezydenta KoÊcio∏a.

Mormon zebra∏ ksi´g´ Trzeciego Nefiego z zapisów proroka o
imieniu Nefi, który by∏ potomkiem prowadzàcej zapisy rodziny
Almy (zob. tabela).

Kronikarze

Ta ksi´ga rozpoczyna si´ w momencie narodzin Zbawiciela.
Kilka pierwszych rozdzia∏ów opisuje, co dzia∏o si´ poÊród Nefi-
tów i Lamanitów w okresie ziemskiego ˝ycia Jezusa Chrystusa.
Wi´ksza cz´Êç Ksi´gi 3 Nefiego opisuje, co powiedzia∏ i uczyni∏
Zbawiciel podczas Swojej wizyty poÊród ludów Ksi´gi Mor-
mona, po Ukrzy˝owaniu i Zmartwychwstaniu.

Nefi, 
syn Nefiego

Nefi

Helaman, 
syn Helamana

Helaman

Alma M∏odszy

Alma Starszy
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Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania 1 rozdzia∏u Ksi´gi 3 Nefiego wykonaj
zadanie A lub B.

Zapisz w dzienniku

1. Zapisz, co, twoim zdaniem, mo˝na zapisaç w dzienniku po
wydarzeniach opisanych w 3 Nefi 1:1–21. Opisz sytuacj´:
nadzieje, obawy i przypuszczalne reakcje ludzi.

2. WyjaÊnij, czego mo˝emy nauczyç si´ z takiego doÊwiadcze-
nia o Panu i Jego prorokach.

Nawrócenia

1. Wypisz co najmniej cztery grupy ludzi, o których mowa jest w
3 Nefi 1:22–30 i opisz, w jaki sposób znaki narodzin Chrystusa
wp∏yn´∏y na Êwiadectwo i nawrócenie ka˝dej z tych grup.

2. Czego to uczy na temat wa˝noÊci znaków w procesie
nawracania?

„Wi´kszoÊç” ludzi nawróci∏a si´, kiedy dane zosta∏y znaki
narodzin Chrystusa (zob. 3 Nefi 1:22). Lecz znaki nie nawra-
cajà ludzi, a jedynie wzmacniajà i potwierdzajà prawdy tym,
którzy si´ ju˝ nawrócili. W 2 rozdziale Ksi´gi 3 Nefiego opi-
sano, co si´ sta∏o, kiedy ludzie, których Êwiadectwo opiera∏o
si´ na znakach, zapomnieli o cudach i wydarzeniach, których
byli Êwiadkami.

Zrozumienie pism Êwi´tych
3 Nefi 2

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania 3 Nefi 2 wykonaj zadania A i B.

Stopnie upadku

Chocia˝ zmiany w nastawieniu ludzi, o których czytamy w 3 Nefi
2, zdawa∏y si´ nast´powaç bardzo szybko, nie zasz∏y one wszyst-
kie od razu.

1. Wykonaj rysunek (prowadzàcych w dó∏ schodów), na którym
widaç b´dzie stopniowe zmiany, które towarzyszy∏y odejÊciu

A

rzeê (w. 11) — zabijanie, roz-
lew krwi

3 Nefi 2
Cuda poÊród niegodziwoÊci i wojny

B

A

ludzi od „odpuszczenia grzechów” w 3 Nefi 1:23 do przejÊcia
do coraz to wi´kszej „niegodziwoÊci” w 3 Nefi 2:3. Ka˝dy
stopieƒ okreÊl wyra˝eniem z 3 Nefi 1:27–2:3.

2. Wykonaj drugi rysunek, na którym poka˝esz schody prowa-
dzàce w gór´, wiodàce do wi´kszego uduchowienia. Zasta-
nów si´, co mo˝esz zrobiç, aby pozostaç wiernym ewangelii
oraz rozwinàç swojà wiar´ i Êwiadectwo o Jezusie Chrystusie.

Zasady ochrony

1. Co uczynili Nefici i Lamanici, aby si´ ochroniç i „[zdobyç]
pewnà przewag´” nad spiskowcami Gadiantona? (zob. 3 Nefi
2:11–12, 17).

2. Co dawa∏o „przewag´” spiskowcom Gadiantona? (zob. w. 18).

3. Jakie przes∏anie p∏ynie, twoim zdaniem, z tych wydarzeƒ do
wspó∏czesnych cz∏onków KoÊcio∏a?

Giddianhi

Zrozumienie pism Êwi´tych
3 Nefi 3

3 Nefi 4

obl´˝yç (w. 16–18, 23) — oto-
czyç i zaatakowaç

w trosce o wasze dobro (w. 5)
— martwiàc si´ o was

Czy kiedykolwiek odczuwa∏eÊ strach z powodu niegodziwo-
Êci, jaka panuje na Êwiecie? Pisma Êwi´te uczà nas: „Albo-
wiem nie da∏ nam Bóg ducha bojaêni, lecz mocy i mi∏oÊci,
i powÊciàgliwoÊci” (II List do Tymoteusza 1:7) oraz „je˝eli

jesteÊcie przygotowani, nie
zaznacie trwogi” (NiP 38:30).

W 3 i 4 rozdziale Ksi´gi
3 Nefiego spiskowcy

Gadiantona próbowali
zasiaç strach w sercach
wiernych. Podczas stu-

diowania tych rozdzia∏ów
zwróç uwag´ na to, jak
Nefici i Lamanici odpowie-
dzieli na z∏o z wiarà, a nie
strachem.

3 Nefi 3–4
Spiskowcy Gadiantona

zagra˝ajà ludowi

B
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W 4 rozdziale Ksi´gi 3 Nefiego czyta∏eÊ o tym, jak groêby
spiskowców Gadiantona dawa∏y Nefitom i Lamanitom
motywacj´ do odpokutowania. W 5 rozdziale przeczytasz o
b∏ogos∏awieƒstwach, jakie otrzymali za swojà pokut´. Na
podstawie tego, co ju˝ przeczyta∏eÊ w Ksi´dze Mormona,
okreÊl, jak d∏ugo, twoim zdaniem, trwa∏ ten okres pokoju?
W tym rozdziale przedstawia si´ nam Mormon oraz wyjaÊ-
nia, dlaczego zachowa∏ i streÊci∏ zapisy, które nazywamy
teraz Ksi´gà Mormona. Zwróç uwag´ na to, ˝e w dniach
ostatnich ewangelia b´dzie g∏oszona wszystkim ludom, a
dom Izraela zostanie zgromadzony.

Zrozumienie pism Êwi´tych
3 Nefi 5

3 Nefi 5:13 — Mormon, uczeƒ Jezusa Chrystusa
Starszy Theodore M. Burton, który by∏ cz∏onkiem Kworum
Siedemdziesiàtych, naucza∏, ˝e „w j´zyku angielskim s∏owo
discipline (dyscyplina) ma ten sam êród∏os∏ów, co s∏owo disciple
(uczeƒ)” (w: Conference Report, paêdz. 1985, 81 lub Ensign, list.
1985, 65). Mo˝na by powiedzieç, ˝e uczeƒ to zdyscyplinowana
osoba, która przyjmuje, uczy si´ i ˝yje zgodnie z obranà
doktrynà czy stylem ˝ycia (zob. Ew. Jana 3:25). Mormon by∏
uczniem Jezusa Chrystusa i ˝y∏ zgodnie z Jego naukami.

3 Nefi 5:21–26 — Dom Jakuba i potomkowie Józefa
W 3 Nefi 5:21–26 Mormon przypomina nam motyw, który cz´-
sto przewija si´ w Ksi´dze Mormona — zgromadzenie domu
Jakuba, czyli domu Izraela. „[Resztka] potomków Józefa” to
odniesienie do ˝yjàcych dzisiaj potomków Lehiego. Proroctwa
dotyczàce dzieci Lehiego raptownie wype∏niajà si´ w dzisiej-
szych czasach.

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania 5 rozdzia∏u Ksi´gi 3 Nefiego wykonaj
zadanie A.

Spotkanie z autorem

1. Przeczytaj 3 Nefi 5:8–20 i wypisz co najmniej pi´ç rzeczy, któ-
rych dowiedzia∏eÊ si´ na temat:

a. Mormona.

b. P∏yt, jakie Mormon streÊci∏ do Ksi´gi Mormona.

2. W jaki sposób ta wiedza wzbogaca twoje zrozumienie i uzna-
nie dla Ksi´gi Mormona?

A

wyrzec si´ czegoÊ (w. 3) —
porzuciç coÊ

rozpusta (w. 3) — rozwià-
z∏oÊç seksualna, niemoralne
prowadzenie si´

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania 3–4 rozdzia∏u Ksi´gi 3 Nefi wykonaj
zadanie A lub B.

Rozpoznaj i pokonaj z∏e wp∏ywy

1. Sporzàdê list´ tego, co Giddianhi i Zemnarihah uczynili i
powiedzieli w 3 Nefi 3:1–10; 4:7, 16–23, co przypomina ci
metody i pokusy Szatana.

2. Jak zastosowa∏byÊ rad´ Lachoneusa i Gidgiddoniego zawartà
w 3 Nefim 3:11–22, 24–26; 4:8–10, 15, 18, 33, aby odeprzeç
ataki Szatana w dzisiejszych czasach?

Ubiór, który ma zrobiç wra˝enie

1. Opisz, jak ubrali si´ spiskowcy Gadiantona (zob. 3 Nefi 4:7–8)
i wyjaÊnij, dlaczego, twoim zdaniem, ubrali si´ w∏aÊnie w ten
sposób. Czy to zadzia∏a∏o?

2. Opisz sytuacj´ ze swojego ˝ycia, kiedy chcia∏eÊ wywrzeç
okreÊlone wra˝enie swoim ubiorem.

3. Podsumuj rad´, jakiej na temat „Ubioru i wyglàdu” udzielili
przywódcy KoÊcio∏a w broszurze Dla wzmocnienia m∏odzie˝y.

3 Nefi 5
WyjaÊnienie i Êwiadectwo Mormona

B

A
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PomyÊl o kimÊ w swoim wieku, kto jest prawy i ma silne
Êwiadectwo. Wyobraê sobie, ˝e spotykasz t´ osob´ po czte-
rech latach i jest ona uwik∏ana w rozmaite niegodziwe
wyst´pki. Co mog∏o si´ staç w przeciàgu tych czterech lat?
Jak mog∏o dojÊç do tych zmian tak szybko, skoro Êwiadectwo
tej osoby by∏o tak silne? To historia bardzo podobna do tej,
jaka znajduje si´ w 6 rozdziale Ksi´gi 3 Nefiego. Rozdzia∏
rozpoczyna si´ w 26 roku po narodzinach Chrystusa, a koƒ-
czy w trzydziestym. Podczas czytania o tym, co sta∏o si´ z
Nefitami w tak krótkim czasie, zwróç uwag´ na przyczyny
ich szybkiego upadku, jakie podaje Mormon.

Zrozumienie pism Êwi´tych
3 Nefi 6

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania 6 rozdzia∏u Ksi´gi 3 Nefiego wykonaj
zadanie A lub B.

Sporzàdê map´ drogowà

1. Narysuj w zeszycie map´, która b´dzie prowadziç od „Stanu
prawoÊci” do „Stanu wielkiej niesprawiedliwoÊci”. Z uwagà
przestudiuj 3 Nefi 6:9–18 i dorysuj punkty na mapie, które
b´dà symbolizowaç „miejsca”, przez które ludzie przecho-
dzili w swojej drodze w dó∏ ku stanowi wielkiej nieprawoÊci.
Ka˝demu z punktów nadaj nazw´, która b´dzie odzwiercied-
la∏a to, co robili Nefici, co wskazywa∏o na ich oddalanie si´
od prawoÊci i zapisz werset, w którym to znalaz∏eÊ.

2. Narysuj na swojej mapie jeszcze jednà drog´ — drog´, która
wiedzie do ˝ycia wiecznego. Tak jak w przypadku poprzed-
niej drogi, zaznacz punkty, które b´dà symbolem tego, co nie-
którzy ludzie w 6 rozdziale 3 Ksi´gi Nefiego czynili, aby
pozostaç wierni, nawet wówczas kiedy wszyscy inni podró-
˝owali w stron´ niegodziwoÊci.

A

spory (w. 10) — k∏ótnie, nie-
zgoda

szyderstwa (w. 13) — obrazy,
wyÊmiewanie

mieç coÊ za nic (w. 30) —
byç niepos∏usznym, lekce-
wa˝yç coÊ

3 Nefi 6
Od prawoÊci do „straszliwego

stanu grzechu”

Powa˝ne konsekwencje

1. W∏asnymi s∏owami podsumuj, co, wed∏ug Mormona, by∏o
szczególnie z∏e w niegodziwoÊci ludzi w 3 Nefim 6:17–18.

2. Co mówi Mosjasz 2:36–39 na temat konsekwencji takiego
podejÊcia i zachowania?

Dlaczego zamo˝nym ludziom
czasami ci´˝ko jest pozostaç
wiernymi? Po tym, jak Nefici
i Lamanici w wielkiej wojnie
wywalczyli sobie wolnoÊç od
spiskowców Gadiantona, nic,
oprócz ich w∏asnych grzechów,
nie sta∏o na drodze ich dalszego
dobrobytu (zob. 3 Nefi 6:4–5).
Niektórzy pragn´li czegoÊ wi´-
cej ni˝ tylko wolnoÊci od wojen

3 Nefi 7
Wielki roz∏am

B
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Przy Drugim PrzyjÊciu Jezusa Chrystusa niegodziwi zostanà
zniszczeni, a sprawiedliwi zgromadzeni, aby spotkaç si´ ze
Zbawicielem. Czy kiedykolwiek zastanawia∏eÊ si´, jak to
b´dzie? W 8 rozdziale Ksi´gi 3 Nefiego znajduje si´ opis kata-
strof, jakie mia∏y miejsce poÊród Nefitów, kiedy Jezus zosta∏
ukrzy˝owany w Jerozolimie. Podczas czytania, zwróç uwag´
na to, kto zosta∏ zniszczony i dlaczego. Zwróç tak˝e uwag´ na
to, ˝e wszystko wydarzy∏o si´ tak, jak prorokowa∏ Lamanita
Samuel (zob. Helaman 14:20–27).

Zrozumienie pism Êwi´tych
3 Nefi 8

3 Nefi 8:25 — Odrzucenie proroków
Wielu z tych, którzy ocaleli z katastrof opisanych w 8 rozdziale
Ksi´gi 3 Nefiego, zrozumia∏o, ˝e, gdyby wi´kszoÊç ludzi nie
odrzuci∏a proroków, nie zostaliby zniszczeni.

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania 8 rozdzia∏u Ksi´gi 3 Nefiego wykonaj
zadanie A lub B.

Porównaj dwa wydarzenia

1. Czego „wyglàdali” ludzie (w. 3) i dlaczego?

A

wyglàdaç (w. 3) — oczekiwaç
z niecierpliwoÊcià

3 Nefi 8
Zniszczenie i ciemnoÊç

i biedy. Po˝àdali wolnoÊci od praw cz∏owieka i przykazaƒ
Bo˝ych. Starszy Neal A. Maxwell, cz∏onek Kworum Dwuna-
stu Aposto∏ów naucza∏: „Mamy wolnoÊç wyboru, czy
chcemy przestrzegaç przykazaƒ Boga, czy nie, jednak nie
wolno nam zmieniaç treÊci tych przykazaƒ. Nie mo˝emy
równie˝ uniknàç skutków ich ∏amania. Dokonywanie wyboru
zawsze powinno wiàzaç si´ z pragnieniem doÊwiadczenia
konsekwencji tego, czego pragniemy” (Wherefore, Ye Must
Press Forward [1977], 11). Podczas czytania o tym, co sta∏o
si´ z ludêmi w 7 rozdziale Ksi´gi 3 Nefiego, zastanów si´
nad tym, czy uszcz´Êliwi∏y ich konsekwencje ich niegodzi-
wych pragnieƒ.

Zrozumienie pism Êwi´tych
3 Nefi 7

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania 7 rozdzia∏u Ksi´gi 3 Nefiego wykonaj
zadanie A lub B.

Odnajdê fakty

Na podstawie tego, czego nauczy∏eÊ si´ z 7 rozdzia∏u Ksi´gi
3 Nefiego, dokoƒcz poni˝sze zdania w∏asnymi s∏owami.
Zapisz ka˝de zdanie w zeszycie.

1. Po tym, jak zamordowany zosta∏ naczelny s´dzia...
(zob. w. 1–8)

2. Jakub... (zob. w. 9–14)

3. Wiara Nefiego by∏a tak wielka... (zob. w. 15–20)

4. Ludzie, którzy si´ nawrócili... (zob. w. 21–26)

Dlaczego Pan pokazuje cuda
niegodziwym?

W 3 Nefi 7:14 widzimy, ˝e od narodzin Chrystusa min´∏o trzy-
dzieÊci jeden lat. Wkrótce lud ten doÊwiadczy zniszczeƒ, które,
jak przepowiedziano, nadejdà wraz ze Êmiercià Jezusa Chry-
stusa (zob. 3 Nefi 8:5).

1. Przeczytaj 3 Nefi 7:15–22 i wypisz wszystkie przejawy mocy
Boga, jakie znajdziesz w tym fragmencie oraz to, jak zareago-
wali na nie ludzie.

2. Przeczytaj Ks. Ezekiela 33:6–11 (w Starym Testamencie) i
wyjaÊnij, dlaczego, twoim zdaniem, Pan pokaza∏ Nefitom
tak wielkà moc.

3. Jakiej rady udzielili ludziom nasi ˝yjàcy prorocy, aby przygo-
towaç ich na katastrofy, które przepowiedziano w zwiàzku z
Drugim PrzyjÊciem Zbawiciela?

B

A

ustawy (w. 6) — prawa

odst´pcy (w. 12) — ludzie,
którzy buntowali si´ prze-
ciwko tym, którzy mieli
w∏adz´
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2. Podsumuj, co Nauki i Przymierza 133:38–45 mówià o tym,
jak sprawiedliwi b´dà si´ czuli, kiedy zbli˝aç si´ b´dzie czas
Drugiego PrzyjÊcia Zbawiciela.

3. Porównaj 3 Nefi 8:4–22 oraz Józef Smith — Mateusz 1:28–33
i wypisz podobieƒstwa, jakie zauwa˝ysz mi´dzy przyjÊciem
Zbawiciela do Nefitów i proroctwami o tym, co poprzedzi
Jego Drugie PrzyjÊcie.

List do siebie

1. Dlaczego ludzie p∏akali, zawodzili i j´czeli w 3 Nefi 8:23?

2. Na podstawie 3 Nefiego 8:24–25, napisz, czego ˝a∏owali, ˝e
nie uczynili jako lud, aby uniknàç tej wielkiej tragedii.

3. Za∏ó˝my, ˝e by∏eÊ jednym z proroków Pana. Napisz przes∏a-
nie do wszystkich ludzi mówiàce o tym, co muszà czyniç,
aby uniknàç katastrof obiecanych w ostatnich dniach, je˝eli
ludzie nie odpokutujà.

Ludzie, którzy prze˝yli katastrofy opisane w 8 rozdziale
Ksi´gi 3 Nefiego us∏yszeli w ciemnoÊciach g∏os Jezusa Chry-
stusa. Jego przes∏anie jest zapisane w 9 rozdziale Ksi´gi
3 Nefiego. Póêniej, przez jakiÊ czas panowa∏a cisza, a potem
znowu us∏yszeli Jego g∏os. Jego drugie przes∏anie znajduje
si´ w rozdziale 10. Zwróç szczególnà uwag´ na to, co Zbawi-
ciel powiedzia∏ o zniszczeniach na ziemi i co mieli uczyniç
ci, których oszcz´dzono.

Zrozumienie pism Êwi´tych
3 Nefi 9

3 Nefi 9:13 — „Abym móg∏ was uzdrowiç”
Cudem by∏o to, ˝e ktokolwiek ocala∏ z tych zniszczeƒ. Ci, którzy
pozostali, byli wystarczajàco sprawiedliwi, aby zostali oszcz´-
dzeni, jednak wiele jeszcze od nich wymagano. Nakazano im
powróciç, odpokutowaç i „[nawróciç] si´, abym móg∏ was
uzdrowiç”. Prezydent Harold B. Lee powiedzia∏: „Najwi´ksze
cuda, jakie dzisiaj obserwuj´, to niekoniecznie uzdrawianie

Alfa i Omega (w. 18) —
pierwsza i ostatnia litera grec-
kiego alfabetu, symbol Jego
w∏adzy nad wszystkimi rze-
czami od poczàtku do koƒca

krwawe ofiary (w. 19) — sk∏a-
danie ofiar ze zwierzàt zgod-
nie z prawem Moj˝esza

skruszone serce (w. 20) —
pokorne serce, otwarte na
nauk´

pokorny duch (w. 20) — taki,
który dokonuje pokuty,
otwarty na nauk´

3 Nefi 9–10
G∏os Jezusa Chrystusa przenika

ciemnoÊç

B

chorych cia∏. Najwi´kszymi cudami, jakie dzisiaj oglàdam, sà
uzdrowienia chorych dusz” (w: Conference Report, kwiec. 1973,
178 lub Ensign, lip. 1973, 123).

3 Nefi 9:16 — „Przyszed∏em do swoich i zosta∏em
przez nich odtràcony”
Jezus rozpoczà∏ Swà ziemskà s∏u˝b´ od staro˝ytnego ludu, z któ-
rym zawar∏ przymierze, od domu Izraela, w szczególnoÊci od
˚ydów. Mieli oni s∏owa proroków oraz prawo Moj˝esza i byli
Êwiadkami wielu cudów, z których wszystkie o Nim Êwiadczy∏y.
Jednak z powodu braku wiary, wi´kszoÊç z nich odrzuci∏a Jego i
Jego nauki. (Zob. tak˝e Ew. Jana 1:11; NiP 6:21.)

3 Nefi 10

Tak jak kokosz troszczy si´ o swoje piskl´ta, tak Zbawiciel chroni tych, któ-
rzy za Nim podà˝ajà, nieustannie ostrzegajàc ich przed niebezpieczeƒ-
stwem i zbierajàc ich w bezpiecznym miejscu.

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania 3 Ksi´gi Nefiego 9–10 wykonaj dwa z
poni˝szych zadaƒ (A–C).

Odszukaj powtarzajàcy si´ motyw

1. Podczas czytania 3 Nefi 9:5, 7–9, 11; 10:12, odszukaj wyraêny
powód podany przez Zbawiciela, dla którego niektórzy
ludzie zostali zniszczeni, a inni oszcz´dzeni.

2. Co, zgodnie z zamiarem Mormona, powinniÊmy zrozumieç
w 3 Nefi 10:14–16?

3. W oparciu o to, co jest zapisane w Naukach i Przymierzach
1:14, powiedz, w czym wyglàd Zbawiciela podczas Drugiego
PrzyjÊcia b´dzie podobny do Jego wyglàdu opisanego w
Ksi´dze Mormona?

„Przyjdêcie do Mnie”

1. Przygotuj w zeszycie dwie kolumny. Po jednej stronie spo-
rzàdê list´ rzeczy, które Jezus nakaza∏ uczyniç bardziej spra-
wiedliwym w 3 Nefi 9:12–22. Po drugiej stronie zapisz
obietnice, jakie Jezus z∏o˝y∏ im w tych wersetach.

B

A

zawrzeç si´ (w. 10) — z∏àczyç

wniebowstàpienie (w. 18) —
podniesienie do nieba
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zastanów si´, co to musia∏o oznaczaç dla tych, którzy byli
obecni, kiedy ukaza∏ si´ Zbawiciel. Rozwa˝ wnikliwie, co
Jezus zdecydowa∏ si´ powiedzieç i uczyniç w tym krótkim
czasie, jaki z nimi sp´dzi∏ i jaka p∏ynie z tego lekcja dla nas
na temat tego, co uwa˝a∏ za najwa˝niejsze.

Zrozumienie pism Êwi´tych
3 Nefi 11

3 Nefi 11:14–15 — Rany Zbawiciela
Starszy Jeffrey R. Holland, cz∏onek Kworum Dwunastu
Aposto∏ów, oÊwiadczy∏:

„Mimo ˝e moc Zmartwychwstania mog∏a — i z pewnoÊcià
pewnego dnia to uczyni — ca∏kowicie zamknàç i uleczyç rany
powsta∏e przy ukrzy˝owaniu, Chrystus celowo zdecydowa∏ si´
zachowaç Swoje rany, mi´dzy innymi po to, by, kiedy uka˝e
si´ w dniach ostatnich, znaki te Êwiadczy∏y o tym, ˝e odniós∏
rany ‚w domu [swoich] przyjació∏’ [Ks. Zachariasza 13:6; zob.
tak˝e NiP 45:52].

Rany w Jego r´kach, nogach i boku sà znakiem, ˝e w ˝yciu ziem-
skim ból fizyczny jest udzia∏em nawet czystych i doskona∏ych,
znakiem tego, ˝e problemy nie sà dowodem, ˝e Bóg nas nie
kocha. Jest to wa˝ny i dajàcy nadziej´ fakt, ˝e to w∏aÊnie poraniony
Chrystus przychodzi nam na ratunek. Ten, który nosi blizny
poÊwi´cenia, rany mi∏oÊci, oznaki pokory i wybaczenia, jest Kapi-
tanem naszej Duszy. Te dowody bólu doÊwiadczonego w ˝yciu
doczesnym niewàtpliwie sà po to, by dodaç odwagi innym, któ-
rzy cierpià i odnoszà w ˝yciu rany, byç mo˝e równie˝ w domach
swoich przyjació∏” (Christ and the New Covenant [1997], 258–259).

nie Êmieç zrobiç czegoÊ (w. 8)
— nie mieç odwagi czegoÊ
uczyniç

wniebowstàpienie (w. 12) —
podniesienie do nieba

Hosanna! (w. 17) — daj mi
zbawienie!

spieraç si´ (w. 22, 28) — k∏ó-
ciç si´, nie zgadzaç si´

odziedziczyç (w. 33, 38) —
otrzymaç w pe∏ni i pe∏no-
prawnie

bramy piekielne (w. 39–40) —
moc diab∏a

przemóc (w. 39) — pokonaç,
zwyci´˝yç

2. Czego to uczy ci´ o Jezusie Chrystusie, co daje ci wiar´,
by robiç to, o co On prosi i ufaç, ˝e dotrzyma On Swoich
obietnic?

Rozpoznawanie mi∏oÊci Zbawiciela

1. Porównaj reakcj´ Szatana na zniszczenia na ziemi, opi-
sanà w 3 Nefi 9:2, z reakcjà Zbawiciela, opisanà w 3 Nefi
9:13–14; 10:4–6.

2. Przeczytaj 2 Nefi 2:18, 27; 26:24–25 i wyjaÊnij, dlaczego reak-
cje diab∏a i Jezusa tak bardzo si´ ró˝ni∏y.

3. Napisz o sytuacji, kiedy Zbawiciel „przygarnà∏” ci´ i „opie-
kowa∏ si´” tobà, jak to obieca∏ czyniç ze Swoim ludem w
3 Nefi 10:4–6.

Od szeÊciuset lat neficcy i lamaniccy prorocy mówili, pisali i
prorokowali o przyjÊciu Jezusa Chrystusa. Wiedzieli, ˝e nie
przyjdzie do nich podczas Swego ziemskiego ˝ycia, lecz ˝e
uka˝e si´ dzieciom Lehiego po Swoim Zmartwychwstaniu
(zob. 2 Nefi 26:9; Alma 16:20). Wierzàcy pok∏adali ca∏à swojà
wiar´ i nadziej´ w Nim i Jego zbawczej misji. W 11 rozdziale
3 Ksi´gi Nefiego przeczytasz o pe∏nym chwa∏y wype∏nieniu
si´ tych proroctw. Opis wizyty Zbawiciela w Amerykach roz-
ciàga si´ do rozdzia∏u 28. Kiedy b´dziesz czytaç te rozdzia∏y,

3 Nefi 11
Ukazuje si´ Zbawiciel!

C
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3 Nefi 11:1–8 — Jak Bóg przemawia do cz∏owieka?
Prezydent Joseph F. Smith, b´dàcy wówczas doradcà w Radzie
Prezydenta KoÊcio∏a, powiedzia∏: „Przemówi∏ do mnie Âwi´ty
Duch Boga — nie poprzez uszy, nie poprzez oczy, lecz do mego
ducha, do tej wiecznej i ˝ywej cz´Êci mnie — i objawi∏ mi, ˝e
Jezus jest Chrystusem, Synem ˝yjàcego Boga” (Teachings of the
Presidents of the Church: Joseph F. Smith [1998], 7).

3 Nefi 11:27, 32–36 — JednoÊç Ojca, Syna i Ducha
Âwi´tego
W 11 rozdziale Ksi´gi 3 Nefiego znajduje si´ kolejne Êwiadec-
two doktryny, która mówi, ˝e cz∏onkowie Boskiej Trójcy sà
oddzielnymi osobami, jednak ca∏kowicie zjednoczonymi w
swych dà˝eniach, by „przynieÊç nieÊmiertelnoÊç i wieczny
˝ywot cz∏owiekowi” (Moj˝esz 1:39). Mogà przemawiaç jeden
za drugiego i Êwiadczyç o sobie nawzajem, poniewa˝ jednoczy
ich cel i doktryna. Ludzie s∏yszeli g∏os Ojca, widzieli i s∏yszeli
Jezusa Chrystusa, i byli nauczani o ró˝nych, lecz zjednoczo-
nych rolach tych dwóch Postaci oraz Ducha Âwi´tego. (Zob.
tak˝e Ew. Jana 17:20–23 i NiP 130:22 na temat jednoÊci, lecz
roz∏àcznoÊci cz∏onków Boskiej Trójcy).

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania 3 Nefi 11 wykonaj dwa z poni˝szych
zadaƒ (A–E).

Napisz przemówienie

PrzypuÊçmy, ˝e masz podczas spotkania sakramentalnego
wyg∏osiç przemówienie na temat: „Uczenie si´ s∏uchania Boga”.

1. Napisz przemówienie, wykorzystujàc fragment 3 Nefi 11:1–8,
by wyjaÊniç, w jaki sposób mo˝emy lepiej przygotowaç si´
na s∏uchanie s∏owa Bo˝ego. Zastanów si´ nad rozwa˝eniem
pytaƒ takich, jak poni˝sze: W jaki sposób dotar∏ g∏os? Jak go
opisano? Co ludzie zrobili, aby go us∏yszeç? Dlaczego nie
us∏yszeli go za pierwszym razem?

2. Przeczytaj tak˝e Nauki i Przymierza 136:32–33 i wykorzystaj
pomoce do studiowania dost´pne w twoich pismach Êwi´-
tych, by odnaleêç wi´cej fragmentów, które mog∏yby pomóc
komuÊ us∏yszeç i zrozumieç g∏os Boga poprzez Ducha Âwi´-
tego. WyjaÊnij te fragmenty w swoim przemówieniu (w celu
uzyskania dodatkowej pomocy zob. NiP 1:38; 18:34–36).

Zastanów si´ nad prawdziwym
znaczeniem

1. Jezus móg∏ si´ przedstawiç na wiele sposobów, dlaczego,
twoim zdaniem, zdecydowa∏ si´ powiedzieç to, co rzek∏ w
3 Nefi 11:10–11? WyjaÊnij, czego mo˝emy nauczyç si´ o Zba-
wicielu na podstawie sposobu, w jaki si´ przedstawi∏?

2. Przeczytaj Nauki i Przymierza 19:16–20 i wyjaÊnij, z czym
wiàza∏o si´ picie „czary goryczy”.

Bycie Êwiadkiem

1. Przeczytaj 3 Nefi 11:14–16 i wyjaÊnij, czego Jezus pragnà∏,
aby dowiedzieli si´ ludzie i co uczynili, aby zdobyç to
Êwiadectwo.

C

B

A

2. Napisz kilka zdaƒ wyjaÊniajàcych, dlaczego, twoim zdaniem,
Jezus pozwoli∏, aby ludzie po kolei oglàdali Jego rany i doty-
kali ich.

3. W jaki sposób ty mo˝esz przekonaç si´, ˝e Jezus zmartwych-
wsta∏, nie widzàc i nie dotykajàc Jego ran?

Wypisz nauki dotyczàce chrztu

Wypisz co najmniej cztery wa˝ne prawdy dotyczàce chrztu,
które poznajemy dzi´ki temu, co Jezus powiedzia∏ i uczyni∏ w
3 Nefi 11:18–40.

Fragment z pisma Êwi´tego do
opanowania — 3 Nefi 11:29

1. Napisz dwa pytania na temat niezgody, na które odpowiedê
znajduje si´ w 3 Nefi 11:28–30. Zapisz równie˝ odpowiedzi.

2. Przeczytaj fragment z Ksi´gi PrzypowieÊci Salomona 15:1 i
podsumuj, co mówi on o jednym ze sposobów unikania nie-
zgody. Nast´pnie zaproponuj kolejne dwie metody, dzi´ki
którym mo˝na uniknàç niezgody w rodzinie.

Kazanie na górze, które znajduje si´ w Nowym Testamencie,
w Ew. Mateusza 5–7, mo˝na uznaç za najlepsze êród∏o wie-
dzy o podstawowych naukach Jezusa Chrystusa podczas
Jego ziemskiej s∏u˝by. Nic wi´c dziwnego, ˝e prawie takie
samo kazanie Jezus wyg∏osi∏ podczas Swego pobytu wÊród
Nefitów. Zwróç uwag´ na to, jak Jego kazanie do dzieci
Lehiego wyjaÊnia i daje dodatkowe zrozumienie tego, co czy-
tamy w Nowym Testamencie. Kazanie w Êwiàtyni jest zapi-
sane w 3 Nefi 12–14. Uczy nas ono tego, czego Zbawiciel
oczekuje od tych, którzy pragnà byç Jego uczniami.

3 Nefi 12
Kazanie w Êwiàtyni, cz´Êç 1

Starszy Lynn G. Robbins, cz∏onek Kworum Siedem-
dziesiàtych, powiedzia∏:

„Gniew to poddanie si´ wp∏ywowi Szatana poprzez
utrat´ samokontroli. [...]

Zrozumienie zale˝noÊci mi´dzy wolnà wolà a gnie-
wem jest pierwszym krokiem ku temu, aby wyeli-
minowaç z naszego ˝ycia gniew. Mo˝emy wybraç
niewpadanie w gniew” (w: Conference Report,
kwiec. 1998, 106 lub Ensign, maj 1998, 80–81).

E

D
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Prawdziwe znaczenie prawa

Jezus powiedzia∏ Nefitom, ˝e
nie przyszed∏ zniszczyç prawa,
ale je wype∏niç (zob. 3 Nefi
12:17). Jednym z powodów, dla
których to uczyni∏, by∏a pomoc
ludziom w zrozumieniu pe∏-
nego znaczenia praw i przy-
kazaƒ, które wczeÊniej da∏
dzieciom Izraela. Oto lista
praw, które pomóg∏ im lepiej
zrozumieç w 3 Nefi 12:20–48.
WyjaÊnij pe∏ne znaczenie ka˝-

dego prawa w ewangelii Chrystusa, zgodnie z tym, czego
naucza∏ On w tym rozdziale.

1. „Nie wolno wam zabijaç” (w. 21).

2. „Nie b´dziesz cudzo∏o˝y∏” (w. 27).

3. „Nie [wypierajcie] si´ przysiàg” (w. 33).

4. „Oko za oko i zàb za zàb” (w. 38).

5. „B´dziesz mi∏owa∏ bliêniego swego” (w. 43).

W 13 rozdziale 3 Ksi´gi Nefiego Zbawiciel kontynuowa∏
nauczanie o wy˝szym poziomie prawoÊci i poruszy∏ problem
hipokryzji. Hipokryta to osoba, która mówi jedno, a robi
drugie. Na przyk∏ad, osoba, która publicznie pot´pia oglàda-
nie nieodpowiednich filmów, ale oglàda je prywatnie. Zwróç
uwag´ na to, ˝e Zbawiciel naucza nas, abyÊmy robili to co
w∏aÊciwe z w∏aÊciwych powodów zarówno publicznie jak i
prywatnie.
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3 Nefi 13
Kazanie w Êwiàtyni, cz´Êç 2

CZrozumienie pism Êwi´tych
3 Nefi 12

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania 3 Nefi 12 wykonaj dwa z poni˝szych
zadaƒ (A–C).

Jak otrzymaç b∏ogos∏awieƒstwa

1. Znajdê i podkreÊl s∏owo b∏ogos∏awieni za ka˝dym razem, kiedy
pojawi si´ ono w 3 Nefi 12:1–11. T´ cz´Êç kazania Jezusa
nazywa si´ cz´sto „beatus” od ∏aciƒskiego s∏owa oznaczajà-
cego „b∏ogos∏awiony, zadowolony, szcz´Êliwy”.

2. Narysuj w zeszycie tabel´, takà jak ta, poni˝ej i uzupe∏nij jà
na podstawie informacji z 3 Nefi12:1–12 oraz na podstawie
w∏asnych przemyÊleƒ i odczuç.

WyjaÊnij porównania

W 3 Nefi 12:13–16 Jezus porówna∏ Swoich naÊladowców do soli i
Êwiat∏a. Niektórzy ludzie mogà uwa˝aç, ˝e powinien by∏ powie-
dzieç, ˝e byli jak z∏oto, gdyby naprawd´ pragnà∏, by poczuli
swojà wartoÊç. Przedyskutuj t´ nauk´ ze swoimi rodzicami lub
nauczycielem i zrób, co nast´puje:

1. Wypisz wszystkie powody, dlaczego, twoim zdaniem, sól jest
bardziej u˝yteczna ni˝ z∏oto.

2. WyjaÊnij, dlaczego Êwiat∏o jest odpowiednim symbolem dla
prawdziwego ucznia Jezusa Chrystusa.

B

Poniewa˝ chrzest
jest niezb´dny
dla odpuszczenia
grzechów

Przyj´cie chrztu
wodà i ogniem
Ducha Âwi´tego
(w. 1)

Zwa˝anie na s∏owa
dwunastu wybra-
nych uczniów
Jezusa (w. 1)

Dlaczego dana
osoba b´dzie

zadowolona lub
szcz´Êliwa

B∏ogos∏awieƒstwa,
które, zgodnie ze
s∏owami Jezusa,

nadejdà

Co, zgodnie ze
s∏owami Jezusa,

sprawi, ˝e b´dziemy
„b∏ogos∏awieni”

A

ubogi w duchu (w. 3) —
pokorny

∏agodny (w. 5) — pokorny,
cierpliwy

l˝yç kogoÊ (w. 11) — mówiç
o kimÊ obraêliwie

Prawo albo Prorocy (w. 17) —
prawo Moj˝esza i nauki pro-
roków w Starym Testamencie

jeden znak ani jedno s∏owo
(w. 18) — najmniejsza litera
lub znak w hebrajskim
alfabecie

raka (w. 22) — obelga (ozna-
cza, ˝e ktoÊ ma pusto w
g∏owie)

sàd rady (w. 22) — s´dziowie

pojednaç si´ z kimÊ (w. 24) —
pogodziç si´, zawrzeç pokój

ostatnia senina (w. 26) —
pe∏na kwota (senina to jed-
nostka monetarna Nefitów)

po˝àdliwie patrzeç (w. 28) —
mieç nieczyste myÊli o czymÊ
lub o kimÊ, pragnàç

niewiernoÊç (w. 32) — grzech
natury seksualnej

wypieraç si´ przysiàg (w. 33)
— ∏amaç przysi´gi, sk∏adaç
fa∏szywe obietnice
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Zrozumienie pism Êwi´tych
3 Nefi 13

3 Nefi 13:25–34 — Nie martwcie si´ o to, co jecie,
pijecie czy co macie na sobie
Wielu ludzi êle rozumie rad´ Zbawiciela „nie troszczcie si´ o
˝ycie swoje” z Ewangelii Mateusza 6:25–34. Niektórzy sàdzà, ˝e
oznacza ona, i˝ majà nie martwiç si´ o posiadanie pracy i swoje
utrzymanie. Neficka wersja tego kazania pomaga nam zrozu-
mieç, ˝e ta rada by∏a skierowana do Dwunastu Aposto∏ów i
dwunastu uczniów spoÊród Nefitów, którzy mieli zapomnieç o
ziemskich sprawach i poÊwi´ciç ca∏à energi´ swoim powo∏a-
niom. Jednak˝e wszyscy cz∏onkowie KoÊcio∏a mogà zastosowaç
t´ zasad´ do siebie, koncentrujàc si´ bardziej na sprawach
duchowych ni˝ na ziemskich troskach.

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania 3 Nefi 13 wykonaj dwa z poni˝szych
zadaƒ (A–C).

Podaj wspó∏czesny przyk∏ad

Przeczytaj 3 Nefi 13:1–24 i wypisz cztery przyk∏ady robienia
dobrej rzeczy ze z∏ych pobudek, które poda∏ Jezus. Po ka˝dym
przyk∏adzie podaj wspó∏czesny przyk∏ad tego, jak ktoÊ móg∏by
robiç te rzeczy z w∏aÊciwych powodów.

G∏´bsza modlitwa

Napisz, w jaki sposób wykorzy-
sta∏byÊ 3 Nefi 13:5–15 do krótkiej
lekcji na temat modlitwy, przezna-
czonej dla ma∏ych dzieci. Wyko-
rzystaj wszystkie nauki, jakimi
chcia∏byÊ si´ podzieliç, na podsta-
wie tych wersetów, i opisz, w jaki
sposób odnoszà si´ one do dzieci
w klasie.

WymyÊl zastosowanie

Opisz co najmniej dwie sytuacje znane twoim rówieÊnikom,
które wià˝à si´ z podejmowaniem wielu decyzji. W jaki sposób
rada Zbawiciela zawarta w 3 Nefi 13:19–20, 33 mog∏aby pomóc
w podj´ciu w∏aÊciwych decyzji?

C

B

A

ja∏mu˝na (w. 1–4) — dobre
uczynki, datki

ob∏udnicy (w. 2, 5, 16) —
ludzie, którzy mówià jedno, a
czynià co innego

poganie (w. 7) — ludzie, któ-
rzy nie przyj´li ewangelii

mamona (w. 24) — bogactwo,
rzeczy tego Êwiata

odzienie (w. 25, 28) — ubranie

przàÊç (w. 28) — wytwarzaç
materia∏

Czy znasz lub zna∏eÊ kogoÊ, kto uwa˝a∏, ˝e bycie cz∏onkiem
KoÊcio∏a jest wa˝ne, lecz przestrzeganie wszystkich przyka-
zaƒ tak naprawd´ nie jest wymagane i nikt tego nie ocze-
kuje? W 14 rozdziale 3 Ksi´gi Nefiego, który przypomina 7
rozdzia∏ Ew. Mateusza, Jezus Chrystus udzieli∏ konkretnych
rad tym, którzy uwa˝ajà si´ za Jego naÊladowców, lecz nie
przestrzegajà Jego przykazaƒ.

Zrozumienie pism Êwi´tych
3 Nefi 14

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania 3 Nefi 14 wykonaj dwa z poni˝szych
zadaƒ (A–C).

Co byÊ odpowiedzia∏?

Przykazanie Jezusa z 3 Nefi 14:1–5 (lub Ewangelii Mateusza
7:1–5) jest cz´sto êle rozumiane, a nawet êle stosowane. Wyobraê
sobie, na przyk∏ad, ˝e kolega zaproponowa∏ ci udzia∏ w czymÊ,
o czym wiesz, ˝e jest niezgodne z wzorcami Pana. Kolega cytuje
Ewangeli´ Mateusza 7:1–5 i mówi, ˝e, je˝eli si´ nie zgadzasz, to
znaczy, ˝e osàdzasz jego i innych, a to nie jest chrzeÊcijaƒskie
zachowanie. Napisz, co, twoim zdaniem, Zbawiciel chcia∏by, abyÊ
mu odpowiedzia∏. Prorok Józef Smith, w swoim natchnionym t∏u-
maczeniu Biblii Króla Jakuba, wyjaÊni∏ nauk´ Zbawiciela: „Nie
sàdêcie niesprawiedliwie, abyÊcie nie byli sàdzeni; lecz wydawaj-
cie jeno sprawiedliwe sàdy” (TJS, Ew. Mateusza 7:2; 3 Nefi
14:15–20 i Moroni 7: 14–19, te s∏owa tak˝e mogà s∏u˝yç pomocà).

Modlitwy i odpowiedzi

1. Czego dowiadujesz si´ o Ojcu Niebieskim z nauk Jezusa
Chrystusa w 3 Nefi 14:7–11?

2. Na podstawie tego, co jest napisane w tych wersetach, odpo-
wiedz na pytanie, co uczyni∏by Ojciec Niebieski, gdybyÊ
poprosi∏ o chleb lub ryb´? Czy da∏by ci coÊ szkodliwego? Co
zrobiliby twoi rodzice?

B

A

wieprze (w. 6) — Êwinie

Prawo i Prorocy (w. 12) —
znaczenie prawa Moj˝esza i
nauk proroków ze Starego
Testamentu

3 Nefi 14
Kazanie w Êwiàtyni, cz´Êç 3
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3 Nefi 15:2–7 — Wype∏nienie si´ prawa Moj˝esza
Kiedy Jezus og∏osi∏, ˝e prawo Moj˝esza „wype∏ni∏o” si´ i „prze-
min´∏o”, nie mia∏ na myÊli tego, ˝e przemin´∏y zasady i dok-
tryny, lecz tylko ceremonie i ofiary, które symbolizowa∏y Jego
ZadoÊçuczynienie (zob. Alma 34:13–14). Dowiedzia∏eÊ si´ ju˝ o
niektórych zasadach prawa Moj˝esza, które zosta∏y pog∏´bione
w prawie ewangelii (zob. 3 Nefi 12:21–48; zob. tak˝e 3 Nefi 24;
25; NiP 59:5–14). Innymi s∏owy, skoƒczy∏o si´ wyznawanie
ewangelii zgodnie z prawem Moj˝esza, lecz nie podstawowe
przykazania, zasady i doktryny ewangelii, które sà wieczne.

3 Nefi 16

3 Nefi 16:4–15 — Ludzie innych narodów
Ludzie innych narodów to ci, którzy nie sà z domu Izraela lub ci,
którzy nie wierzà w Boga Izraela. W znaczeniu, w jakim termin
ten jest u˝ywany w Ksi´dze Mormona, oznacza on równie˝
tych, którzy przybywali z krajów, gdzie ˝yli ludzie innych naro-
dów, czyli wszystkich narodów poza ziemià nale˝àcà do Izraela,
nawet jeÊli byli po∏àczeni z Izraelem wi´zami krwi (zob. 1 Nefi
13:13–19).

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania 3 Nefi 15–16 wykonaj dwa z poni˝szych
zadaƒ (A–D).

A co z prawem Moj˝esza?

1. Przeczytaj Mosjasz 13:27–30 oraz Alma 25:15–16 oraz cz´Êç
„Zrozumienie pism Êwi´tych” dla 3 Nefi 15:2–7 i podsu-
muj, czego ka˝dy z tych fragmentów uczy na temat prawa
Moj˝esza.

2. Podsumuj, co Jezus powiedzia∏ o prawie Moj˝esza w 3 Nefi
15:2–10.

3. WyjaÊnij, co wed∏ug ciebie, znaczy pierwsze zdanie Jezusa
z 3 Nefi 15:9.

Bàdê misjonarzem

Za∏ó˝my, ˝e ktoÊ spoza KoÊcio∏a pyta ci´ o znaczenie fragmentu
z Ewangelii Jana 10:16.

B

A

obna˝yç swe Êwi´te rami´
(w. 20) — okazaç swà moc

(w tym wypadku wypatry-
waliby dobrej nowiny o usta-
nowieniu Syjonu)

pobity [...], wzgardzeni (w. 9)
— skrzywdzeni i n´kani przez
innych

staç si´ poÊmiewiskiem (w. 9)
— kiedy mówi si´ o kimÊ w
niegodziwy sposób

wypaczanie religii (w. 10) —
g∏oszenie dla pieni´dzy i
uznania innych (zob. 2 Nefi
26:29)

rozpusta (w. 10) — niemo-
ralne zachowanie

stra˝nicy (w. 18) — w staro-
˝ytnoÊci stra˝nicy stali na wie-
˝ach, wypatrujàc wrogów
lub pos∏aƒców 

3. Napisz o sytuacji, kiedy by∏eÊ wdzi´czny, ˝e Ojciec Niebieski
nie da∏ ci tego, czego, jak sàdzi∏eÊ, pragnà∏eÊ. WyjaÊnij, w jaki
sposób to doÊwiadczenie mo˝e pomóc ci w przysz∏ych modli-
twach i proÊbach.

4. Na podstawie tego, czego nauczy∏eÊ si´ z 3 Nefi 18:20; Nauk i
Przymierzy 50:28–29; 88:64–65, podsumuj, w jaki sposób Ojciec
Niebieski odpowiada na nasze proÊby.

Napisz w∏asne pytania

Zapisz co najmniej trzy wa˝ne i znaczàce pytania, jakie cz´sto
zadajà ludzie, na które odpowiedzi mo˝na znaleêç w 3 Nefi
14:13–27. Udziel na nie odpowiedzi z pism Êwi´tych.

Do wizyty Jezusa Chrystusa prawe dzieci Izraela mieszka-
jàce w Amerykach przestrzega∏y prawa Moj˝esza. W 15
rozdziale Ksi´gi 3 Nefiego Jezus naucza∏ ludzi, ˝e prawo
Moj˝esza w Nim wype∏ni∏o si´. W rozdzia∏ach 15 i 16
Jezus wyjaÊni∏, ˝e Jego wizyta poÊród nich jest wype∏nie-
niem proroctwa, które da∏ w czasie Swego doczesnego
˝ycia (zob. Ew. Jana 10:16). Jego wyjaÊnienie zawiera∏o
dodatkowe proroctwa o domu Izraela.

Zrozumienie pism Êwi´tych
3 Nefi 15

objawi´ (w. 23) — sprawi´,
˝e b´dzie wiadome

3 Nefi 15–16
Prawo Moj˝esza i „inne owce”

C
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1. Napisz, co byÊ powiedzia∏ tej osobie, wykorzystujàc to, czego
dowiedzia∏eÊ si´, studiujàc 15 i 16 rozdzia∏ 3 Nefi.

2. Co byÊ odpowiedzia∏, gdyby zapytano ci´: „W jaki sposób
mog´ si´ przekonaç, czy Ksi´ga Mormona jest prawdà?”

Jaka lekcja z tego wynika?

1. Opierajàc si´ na tym, co napisano w 3 Nefi 15:11–16:5, zasta-
nów si´, dlaczego uczniowie Jezusa w Jerozolimie nie wie-
dzieli, kim by∏y „inne owce”?

2. Co zrobi∏ Pan, aby upewniç si´, ˝e ta wiedza nie zaginie?

3. Zasugeruj dwie rzeczy, jakich mo˝emy nauczyç si´ z tego
wydarzenia.

Proroctwa, które majà si´ wype∏niç

Kiedy w Ksi´dze Mormona jest mowa o ludziach innych naro-
dów, oznacza to wszystkich, którzy nie pochodzà z domu Izraela
lub nie sà z ziemi Izraela. Mimo ˝e wi´kszoÊç cz∏onków KoÊcio∏a
w dzisiejszych czasach nale˝y do domu Izraela poprzez lini´
pochodzenia, dla ludzi z Ksi´gi Mormona bylibyÊmy ludêmi
innych narodów.

1. Co Pan obieca∏ daç ludziom innych narodów (nam) w 3 Nefi
16:1–7? Czy obietnica ta zosta∏a spe∏niona? Je˝eli tak, w jaki
sposób?

2. Co mia∏o si´ staç, jeÊli ludzie innych narodów przyj´liby Jego
propozycj´, a co, jeÊliby jà odrzucili? (zob. w. 8–15). Jakie
dowody na to, ˝e tak si´ dzieje, obserwujesz w dzisiejszych
czasach?

3. Co Pan obieca∏ potomkom Lehiego? (zob. w. 16).

Wi´kszoÊç ludzi, którzy ˝yli tam, gdzie Jezus naucza∏ pod-
czas Swej ziemskiej s∏u˝by, nie wierzy∏a, ˝e by∏ On obieca-
nym Mesjaszem. Wszyscy, którzy widzieli Zbawiciela w
krainie ObfitoÊç, wierzyli w Niego, oddawali Mu czeÊç i
s∏uchali Jego nauk, poniewa˝ byli resztkà sprawiedliwych,
którzy przetrwali zniszczenia, jakie mia∏y miejsce w czasie
Jego Ukrzy˝owania (zob. 3 Nefi 10:9–14). W 17 rozdziale
Ksi´gi 3 Nefiego ich pierwszy dzieƒ z Nim chyli si´ ku koƒ-
cowi. Kiedy b´dziesz czytaç ten rozdzia∏, spróbuj wyobraziç
sobie, ˝e tam jesteÊ. 

3 Nefi 17
„Moja radoÊç jest [...] pe∏na”

D

C

Zrozumienie pism Êwi´tych
3 Nefi 17

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania 3 Nefi 17 wykonaj jedno z poni˝szych
zadaƒ (A–C).

Wzór uczenia si´

1. O zrobienie czego Jezus poprosi∏ Nefitów w 3 Nefi 17:1–3, co
mia∏o pomóc im lepiej zrozumieç Jego nauki?

2. Sporzàdê list´ rzeczy, które mo˝esz zrobiç, aby zastosowaç te
same zasady uczenia si´ w swoim w∏asnym studiowaniu
ewangelii.

GdybyÊ tam by∏

Kiedy rozwa˝ysz wszystkie wydarzenia, które mia∏y miejsce w 17
rozdziale Ksi´gi 3 Nefiego, napisz, które z nich najbardziej chcia∏-
byÊ zobaczyç lub w których chcia∏byÊ uczestniczyç, i dlaczego.

Poznawanie natury Jezusa Chrystusa

Porównaj to, co Jezus zrobi∏ w 3 Nefi 17:14 z tym, co wydarzy∏o
si´ w wersetach 15–24 i odpowiedz na poni˝sze pytania:

1. Co martwi∏o Jezusa w wersecie 14?

2. Dlaczego p∏aka∏ w wersetach 21–23?

C

B

A

u∏omny (w. 7, 9) — niepe∏no-
sprawny

niemy (w. 9) — osoba, która
nie mo˝e mówiç
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sto∏u sakramentalnego, gdzie, je˝eli nasza pokuta by∏a szczera i
doprowadziliÊmy si´ do w∏aÊciwego stanu, otrzymamy wyba-
czenie, a nasze dusze zostanà uleczone [...].

Jestem Êwiadkiem tego, ˝e duch towarzyszy udzielaniu sakra-
mentu, duch, który rozgrzewa dusz´ od stóp do g∏ów; czuje si´,
jak zasklepiajà si´ rany na duszy, a z ramion spada brzemi´.
Ukojenie i szcz´Êcie stajà si´ udzia∏em duszy, która jest godna i
szczerze pragnie przyjàç t´ duchowà straw´” (Melvin J. Ballard:
Crusader for Righteousness [1966], 132–133).

3 Nefi 18:28–29 — Kiedy jesteÊmy godni, aby
przyjàç sakrament?
Starszy John H. Groberg, cz∏onek Kworum Siedemdziesiàtych,
naucza∏: „Je˝eli pragniemy si´ poprawiç (czyli odpokutowaç), a
nie obowiàzujà nas ograniczenia na∏o˝one przez kap∏aƒstwo,
wówczas, moim zdaniem, jesteÊmy godni. Jednak˝e, je˝eli nie
mamy pragnienia, aby si´ poprawiç, je˝eli nie mamy zamiaru
podà˝aç za podszeptami Ducha, musimy zadaç sobie pytanie:
Czy jesteÊmy godni, by przyjàç sakrament, czy mo˝e szydzimy
z sedna jego ustanowienia?” (w: Conference Report, kwiec.
1989, 50 lub Ensign, maj 1989, 38).

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania 18 rozdzia∏u Ksi´gi 3 Nefiego wykonaj
zadanie A i B lub C.

Pog∏´biaj swoje zrozumienie

1. Wypisz pi´ç wa˝nych prawd, jakich mo˝emy nauczyç si´ o
sakramencie na podstawie tego, czego Jezus naucza∏ w 3 Nefi
18:1–14, 28–32.

2. Porównaj to, co Jezus powiedzia∏ o sakramencie w 3 Nefi
18:12–13 z tym, co powiedzia∏ o chrzcie w 3 Nefi 11:38–40.
Co objawia ten fragment na temat znaczenia sakramentu?

3. Po przeczytaniu 3 Nefi 18:1–14, 28–32 oraz cytatów na temat
sakramentu z cz´Êci „Zrozumienie pism Êwi´tych”, napisz
plan dotyczàcy tego, co zamierzasz zrobiç, aby sprawiç, by
sakrament odgrywa∏ bardziej znaczàcà rol´ w twoim ˝yciu.

A

3. Czego te wydarzenia uczà nas o Jezusie?

4. W jaki sposób wiedza o tym, co Jezus do nas czuje, pomaga
grzesznikom odpokutowaç?

Przebywanie w obecnoÊci Jezusa Chrystusa by∏o cudownym
doÊwiadczeniem duchowym dla ludzi z krainy ObfitoÊç.
¸atwo jest zrozumieç, dlaczego nie chcieli, aby odszed∏ (zob.
3 Nefi 17:5). Jednak, zanim ich opuÊci∏, nauczy∏ ich, jak
mogà zawsze mieç z sobà Jego Ducha. To, czego Zbawiciel
naucza∏ w 18 rozdziale Ksi´gi 3 Nefiego na temat otrzymy-
wania Jego Ducha, odnosi si´ tak samo do nas, jak i do ludzi
w Ksi´dze Mormona.

Zrozumienie pism Êwi´tych
3 Nefi 18

3 Nefi 18:6–14 — B∏ogos∏awieƒstwa sakramentu
Starszy Jeffrey R. Holland naucza∏: „Ka˝dy obrz´d ewangelii
koncentruje si´, w ten czy inny sposób, na zadoÊçuczynieniu
Pana Jezusa Chrystusa. Z pewnoÊcià w∏aÊnie dlatego ten szcze-
gólny obrz´d, z ca∏à swà symbolikà i obrazowoÊcià, przemawia
do nas g∏´biej i bardziej regularnie ni˝ jakikolwiek inny obrz´d
w naszym ˝yciu. Ma miejsce podczas spotkania, które nazwano
‚najÊwi´tszym i najbardziej uÊwi´conym ze wszystkich spotkaƒ w
KoÊciele’ (Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation, zebr.
Bruce R. McConkie, 3 tomy [Salt Lake City: Bookcraft, 1954–56],
2:340)” (w: Conference Report, wrzeÊ.–paêdz. 1995, 88–89 lub
Ensign, list. 1995, 67–68).

Starszy Melvin J. Ballard, który by∏ cz∏onkiem Kworum Dwu-
nastu Aposto∏ów, powiedzia∏:

„Kto spoÊród nas nie rani swego ducha s∏owem, myÊlà czy
uczynkiem od Sabatu do Sabatu? Robimy rzeczy, których ˝a∏u-
jemy i pragniemy wybaczenia. [...] Je˝eli w swoich duszach
mamy pragnienie, aby nam wybaczono, metodà zdobycia wyba-
czenia jest nie ponowny chrzest, [...] lecz odpokutowanie za
nasze grzechy, pójÊcie do tych, przeciwko którym zgrzeszyliÊmy
lub zawiniliÊmy i zdobycie ich wybaczenia, a potem powrót do

przesiaç [was] jak pszenic´
(w. 18) — mieç was w swojej
mocy

spo˝ywaç Moje cia∏o i krew
(w. 28–30) — spo˝ywaç
sakrament

pot´pieni (w. 33) — ukarani

3 Nefi 18
Zbawiciel ustanawia sakrament
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Jak brzmi pytanie?

Zapisz pi´ç pytaƒ na temat modlitwy, na które odpowiedê
mo˝na znaleêç w 3 Nefi 18:15–23. Po ka˝dym pytaniu zapisz
swojà odpowiedê wraz z wersetem, z którego pochodzi.

Jak to si´ robi?

W 3 Nefi 12:14–16 Jezus powiedzia∏ Swoim naÊladowcom, ˝e
mieli byç „Êwiat∏em tego ludu” i pozwoliç, by ich Êwiat∏o Êwie-
ci∏o przed innymi. Ta zasada w równym stopniu odnosi si´
do nas, w dzisiejszych czasach. Co jest Êwiat∏em, które mamy
wysoko trzymaç, zgodnie z tym, co jest zapisane w 3 Nefi
18:22–25? W jaki sposób mo˝emy to Êwiat∏o trzymaç wysoko?

Po wydarzeniach w 18 rozdziale Ksi´gi 3 Nefiego Jezus
Chrystus opuÊci∏ lud i wstàpi∏ do nieba. Rozdzia∏ 19 mówi
o tym, co ludzie robili w nocy i nast´pnego dnia, kiedy Jezus
powróci∏. Na koƒcu tego rozdzia∏u znajduje si´ Êwiadectwo
Jezusa o sile ich wiary. Podczas czytania zwracaj uwag´ na
to, w jaki sposób demonstrowali swojà wiar´ i zastanów si´,
jak mo˝esz naÊladowaç ich przyk∏ad.

Zrozumienie pism Êwi´tych
3 Nefi 190

3 Nefi 19:11–13 — Czy ci ludzi nie zostali ju˝
ochrzczeni?
Prezydent Joseph Fielding Smith, b´dàcy wówczas Prezyden-
tem Kworum Dwunastu Aposto∏ów, naucza∏:

„Chocia˝ zostali oni wczeÊniej ochrzczeni dla odpuszczenia
grzechów [...] Zbawiciel nakaza∏ Nefiemu i ludziom, aby
ochrzcili si´ ponownie, poniewa˝ na nowo zorganizowa∏
KoÊció∏ w ewangelii. WczeÊniej by∏ zorganizowany wed∏ug
prawa [Moj˝esza].

Z tego samego powodu Józef Smith i ci, którzy zostali ochrzczeni
przed 6 kwietnia 1830 roku, zostali ochrzczeni ponownie w dniu
ustanowienia KoÊcio∏a” (Doctrines of Salvation, zebr. Bruce R.
McConkie, 3 tomy [1954–56], 2:336).

nie powtarzali wielu s∏ów
(w. 24) — modlili si´ tak, jak
nakazywa∏ Duch Âwi´ty

oblicze (w. 25) — twarz

3 Nefi 19
Jezus modli si´ z ludem i za lud

C

B Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania 19 rozdzia∏u Ksi´gi 3 Nefiego wykonaj
zadanie B i A lub C.

Otrzymanie Ducha Âwi´tego

Po chrzcie osoba, która nas konfirmuje, b∏ogos∏awi nas, aby-
Êmy „przyj´li Ducha Âwi´tego”. Innymi s∏owy, moc kap∏aƒska
mo˝e nadaç dar Ducha Âwi´tego, lecz od nas zale˝y, czy go
przyjmiemy.

1. Co zrobili uczniowie w 3 Nefi 19:8–14, co sprawi∏o, ˝e
doÊwiadczyli zstàpienia Ducha Âwi´tego?

2. W jaki sposób mo˝esz naÊladowaç przyk∏ad tych uczniów,
aby cz´Êciej odczuwaç wp∏yw Ducha Âwi´tego w swoim
˝yciu? Odpowiadajàc, rozwa˝ równie˝ to, czego nauczy∏eÊ
si´, studiujàc 18 rozdzia∏ Ksi´gi 3 Nefiego.

Modlitwy Jezusa

1. Wypisz, co Jezus powie-
dzia∏ w Swych modli-
twach o tych, którzy w
Niego wierzà (zob. 3 Nefi
19:19–23, 27–29).

2. Która z rzeczy, o jakie
modli∏ si´ Jezus, robi
na tobie najwi´ksze
wra˝enie?

3. Co zmienia w twoim
codziennym ˝yciu Êwia-
domoÊç, ˝e Zbawiciel
modli∏ si´ za ciebie?

Przyk∏ady wiary

W 3 Nefi 19:35 Jezus powiedzia∏, ˝e uczniowie wykazali si´
„wielkà wiarà”. Zapisz, jakie sà, twoim zdaniem, dwa najwa˝-
niejsze przyk∏ady wiary w 19 rozdziale Ksi´gi 3 Nefiego.

W 3 Nefi 20–22 znajdujà si´ proroctwa dotyczàce domu Izra-
ela i ludzi innych narodów oraz tego, jak Pan wype∏ni przy-
mierze, jakie zawar∏ ze Swoimi dzieçmi. Potomkowie tych,
z którymi Pan zawar∏ przymierza, sà nazywani „dzieçmi

3 Nefi 20–22
Proroctwa o dzieciach przymierza

C

B

A
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3 Nefi 22

3 Nefi 22:2 — P∏ótno, sznury, paliki
Izajasz porówna∏ dom Izraela do namiotu. Im d∏u˝sze sznury i
p∏ótno, im silniejsze paliki, tym wi´kszy mo˝e byç namiot.

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania 3 Nefi 20–22 wykonaj dwa z poni˝szych
zadaƒ (A–D).

Zgromadzenie Izraela

Zgromadzenie Izraela nie odnosi si´ tylko do ludzi w innych
miejscach; odnosi si´ i do nas w naszych czasach. Przestudiuj
3 Nefi 20:13, 18–19, 29–33; 21:1, 20–28; 22:13–14, 17 i wypisz,
co Pan powiedzia∏ o tym, dlaczego zgromadzi Izrael, i co si´
stanie, kiedy to uczyni.

B∏ogos∏awieƒstwa Pana

1. Na podstawie tego, co zapisano w 3 Nefi 20:25–26, odpo-
wiedz, w jaki sposób Pan b∏ogos∏awi∏ i nadal b∏ogos∏awi
„dzieci przymierza”?

2. W jaki sposób, wed∏ug 3 Nefi, 20:27, Pan pob∏ogos∏awi∏
ludziom innych narodów?

3. W jaki sposób te dwa b∏ogos∏awieƒstwa pomog∏y ci w ˝yciu?
(JeÊli zajdzie taka potrzeba, zob. wst´p do 3 Nefi 20–22 oraz
cz´Êç „Zrozumienie pism Êwi´tych”).

Przes∏anie do ludzi innych narodów

1. W∏asnymi s∏owami wyjaÊnij, co Pan powiedzia∏ w 3 Nefi
21:14–21 o tym, co stanie si´ z ludêmi innych narodów, je˝eli
nie odpokutujà? U˝yj wspó∏czesnych przyk∏adów tego, co
zosta∏o powiedziane.

2. Co Pan powiedzia∏ o ludziach innych narodów, którzy odpo-
kutujà i zostanà zgromadzeni w Nowym Jeruzalem, w 3 Nefi
21:22–25?

C

B

A

niep∏odna (w. 1) — kobieta,
która nie ma dzieci

pohaƒbienie (w. 4) — wstyd
i nie∏aska z powodu wcze-
Êniejszych grzechów

szafiry, agaty, górskie krysz-
ta∏y (w. 11–12) — cenne
kamienie szlachetne

przymierza” i, je˝eli b´dà wierni, majà prawo do pewnych
b∏ogos∏awieƒstw, które wià˝à si´ z tymi przymierzami. Jed-
nak˝e, ostatecznym przymierzem Pana jest to, aby wszystkie
dzieci Ojca Niebieskiego mia∏y mo˝liwoÊç stania si´ cz´Êcià
rodziny przymierza oraz otrzymania zbawienia i wyniesienia.
Nauki w tych trzech rozdzia∏ach sà Êwiadectwem samego
Jezusa Chrystusa, ˝e z czasem wype∏ni On wszystkie cz´Êci
tego wielkiego przymierza dla domu Izraela i ludzi innych
narodów — innymi s∏owy, dla ca∏ej rodziny Boga.

Zrozumienie pism Êwi´tych
3 Nefi 20

3 Nefi 21

3 Nefi 21:6 — Ludzie innych narodów stajà si´
cz´Êcià Domu Izraela
Prezydent Joseph Fielding Smith naucza∏: „Ka˝dy, kto przyjmie
ewangeli´, staje si´ cz´Êcià domu Izraela. Innymi s∏owy, staje si´
cz∏onkiem wybranej linii pochodzenia lub potomkiem Abra-
hama poprzez Izaaka i Jakuba, którym z∏o˝one zosta∏y obiet-
nice” (Doctrines of Salvation, 3:246; zob. tak˝e 2 Nefi 30:1–2).

3 Nefi 21:22–25 (zob. tak˝e 3 Nefi 20:22) — Nowe
Jeruzalem

Nowe Jeruzalem zostanie zbudo-
wane w hrabstwie Jackson, w sta-
nie Missouri i b´dzie nosiç nazw´
Syjon (zob. NiP 45:64–68; 57:1–3;
Moj˝esz 7:62).

wró˝biarze (w. 16) — ludzie,
którzy twierdzà, ˝e przepo-
wiadajà przysz∏oÊç lub doko-
nujà innych cudów, lecz nie
pochodzà od Boga

gaje (w. 18) — miejsca, gdzie
w staro˝ytnoÊci oddawano
czeÊç bo˝kom

wypaczanie religii (w. 19) —
g∏oszenie dla pieni´dzy i
uznania innych (zob. 2 Nefi
26:29)

pomsta (w. 21) — surowa
kara

dziedzictwo (w. 14, 29, 33, 46)
— majàtek (zazwyczaj odnosi
si´ do czegoÊ, co otrzymali-
Êmy od rodzica lub innego
przodka)

klepisko (w. 18) — pod∏oga,
na której m∏óci si´ zbo˝e

i uczyni´ [...] róg z ˝elaza, a
kopyta twoje uczyni´ ze
spi˝u (w. 19) — w ostatnich
dniach uczyni´ ci´ niezwykle
silnym

poÊwi´cisz swà zdobycz
(w. 19) — uÊwi´canie
bogactw poprzez ich dedy-
kowanie

dyscyplina (w. 28) — bicz
(symbolizuje próby i cier-
pienia)

obna˝y∏ swe Êwi´te rami´
(w. 35) — okaza∏ Swà moc

nieobrzezany (w. 36) — taki,
który nie zawar∏ przymierza
z Panem

nosiç naczynia Pana (w. 41)
— wykonywaç prac´ Pana,
nosiç to, co Êwi´te

zamykaç pochód (w. 42) —
chroniç

wywy˝szony (w. 43) —
wychwalany
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Porównaj s∏owa Izajasza

W 22 rozdziale 3 Nefi Zbawiciel zacytowa∏ 54 rozdzia∏ Ksi´gi
Izajasza, który jest poetyckim Êwiadectwem mi∏oÊci Pana do
Jego ludu, gdy wype∏nia On Swoje przymierze, gromadzàc ich
razem w obecnoÊci Boga.

1. W pismach Êwi´tych Pan cz´sto porównywa∏ Swój zwiàzek
przymierza z KoÊcio∏em do ma∏˝eƒstwa. On jest m´˝em, a
KoÊció∏ ˝onà. Zastanów si´ nad niektórymi cechami dobrego
m´˝a, jakim Pan jest dla Swojego KoÊcio∏a, takimi jak: pozosta-
wanie dobrym przyk∏adem, dawanie mi∏oÊci, zaspokajanie
potrzeb materialnych, dawanie ukojenia oraz ochrona rodziny.
Do ka˝dego z tych obowiàzków odszukaj co najmniej jedno
wyra˝enie w 22 rozdziale Ksi´gi 3 Nefiego, które Êwiadczy, ˝e
Pan jest doskona∏ym „m´˝em” dla KoÊcio∏a.

2. W jaki sposób przes∏anie 22 rozdzia∏u Ksi´gi 3 Nefiego mo˝e
przynieÊç ukojenie osobie nowo nawróconej? W jaki sposób
mo˝emy wykorzystaç to, co Pan powiedzia∏ w 3 Nefi 22, aby
pomóc sobie bardziej dbaç o nowo nawróconych?

Czy kiedyÊ mia∏eÊ jakàÊ myÊl czy doÊwiadczenie, które chcia∏eÊ
zapami´taç? Czy zapisa∏eÊ to tak, abyÊ zawsze o tym pami´-
ta∏? Czy zauwa˝y∏eÊ, ˝e jeÊli nie zapisujesz tych doÊwiadczeƒ
i przemyÊleƒ, pami´ç o nich zaciera si´, a nawet zmienia si´?
Znajdê w 3 Nefi 23 fragment mówiàcy o tym, w jaki sposób
Zbawiciel naucza∏ Nefitów tej zasady.

Zrozumienie pism Êwi´tych
3 Nefi 23

dok∏adnie (w. 1) — wk∏ada-
jàc sta∏y i powa˝ny wysi∏ek

odnoÊnie (w. 2) — na temat;
o; co do

pos∏ucha (w. 5) — wys∏ucha
i b´dzie pos∏uszny

wyt∏umaczy∏ (w. 6, 14) —
nauczy∏, wyjaÊni∏ znaczenie

3 Nefi 23
Wa˝noÊç spisanego s∏owa

D Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania 3 Nefi 23 wykonaj zadanie A lub B.

Bàdê dok∏adny

1. Znajdê dwa s∏owa, jakich u˝y∏ Jezus, by opisaç, w jaki sposób
powinniÊmy odczytywaç proroctwa Izajasza. Mo˝esz podkre-
Êliç je w swoich pismach Êwi´tych.

2. Napisz o trzech metodach, z jakich mo˝na skorzystaç w cza-
sie czytania pism Êwi´tych, w sposób opisany przez Jezusa.

W jaki sposób ma to zastosowanie w
twoim przypadku? 

Przejrzyj 3 Nefi 23:6–13 i opisz, o co Jezus poprosi∏ Nefitów, a
nast´pnie napisz, w czym, twoim zdaniem, przes∏anie to ma
zastosowanie do ciebie.

Malachiasz to prorok ze Starego Testamentu, który naucza∏
oko∏o 430 roku p.n.e., niemal dwieÊcie lat po tym, jak Lehi
opuÊci∏ Jerozolim´. W 3 Nefi 24–25 Zbawiciel cytuje s∏owa,
które teraz zapisane sà w Ks. Malachiasza 3, po to, by Nefici
posiadali te wa˝ne nauki. Rozdzia∏ ten niesie szczególne prze-
s∏anie; jest ono wa˝ne równie˝ dla nas, w dniach ostatnich.

Zrozumienie pism Êwi´tych
3 Nefi 24

przetrwa (w. 2) — prze˝yje,
zniesie

oczyszczajàcy z∏oto (w. 2–3)
— osoba, która topi rud´, by
uzyskaç czysty metal (sym-
bolu tego u˝ywa si´ po to,
by nauczaç, ˝e ludzie b´dà
oczyszczeni ze swoich niedo-
skona∏oÊci i grzechów podczas
Drugiego PrzyjÊcia Chrystusa)

folusznik (w. 2) — osoba,
która wybiela tkaniny

oczyÊci, oczyszcza (w. 3) —
czyni czystym

wró˝biarze (w. 5) — ludzie,
którzy praktykujà szataƒskà
magi´ i z∏e zachowanie

wykorzystywaç najemnika
(w. 5) — oszukiwaç lub uci-
skaç pracowników

zniszczy∏em (w. 6) — unice-
stwi∏em

szaraƒcza (w. 11) — niszczy-
cielska plaga

hardo (w. 13) — Êmia∏o,
mocno

3 Nefi 24–25
Proroctwa Malachiasza

B

A
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Eliasz powróci∏ na ziemi´ w 1836 roku, do Âwiàtyni Kirtland, i
przekaza∏ klucze kap∏aƒstwa, umo˝liwiajàc dokonywanie nie-
zb´dnych do zbawienia obrz´dów dla tych, którzy umarli.
Wype∏ni∏ tym samym obietnic´, jakà Pan z∏o˝y∏ poprzez Mala-
chiasza (zob. NiP 110:13–16). Przywróci∏ te˝ moc, o której cza-
sami mówi si´: kap∏aƒska moc piecz´towania. Jest to moc,
dzi´ki której rodziny piecz´tuje si´ na wiecznoÊç.

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania 3 Nefi 24–25 wykonaj zadanie A i B lub C.

Kto przetrwa, a kto nie przetrwa
Drugiego PrzyjÊcia?

Przygotuj w swoim notatniku dwie kolumny. W jednej kolumnie
zapisz s∏owa i wyra˝enia z 3 Nefi 24–25, które opisujà, kto nie
„przetrwa [dnia]” oraz co si´ z nimi stanie. W drugiej kolumnie
zapisz, co te dwa rozdzia∏y mówià o tych, którzy „[przetrwajà]
dzieƒ”, co si´ z nimi stanie i co b´dà robiç.

B∏ogos∏awieƒstwa dziesi´ciny

1. Co powiedzia∏ Pan w 3 Nefi 24:8–9 na temat tych, którzy nie
p∏acà dziesi´ciny?

2. Z wersetów 10–12 wypisz to, co Pan powiedzia∏ o tych, któ-
rzy p∏acà dziesi´cin´.

3. Porównaj Nauki i Przymierza 64:23 z 3 Nefi 25:1 i zapisz, co
Pan obieca∏ tym, którzy wiernie p∏acà dziesi´cin´. Co jeszcze,
poza dziesi´cinà, mo˝emy poÊwi´ciç Panu, przygotowujàc
si´ na Jego Drugie PrzyjÊcie?

Jak to na ciebie wp∏yn´∏o?

Opisz wydarzenie, które ma zwiàzek z wype∏nieniem obietnicy z
3 Nefi 25:5–6 i które wywar∏o najwi´kszy wp∏yw na twoje ˝ycie.

Drugi pobyt Jezusa wÊród Nefitów, którego opis rozpoczà∏
si´ w 3 Nefi 19, koƒczy si´ w rozdziale 26. Zauwa˝ysz, ˝e
Mormon wyjaÊni∏ w tym rozdziale, i˝ Jezus powiedzia∏ i
uczyni∏ poÊród tych ludzi wiele wi´cej, ni˝ zapisano w Ksi´-
dze Mormona. Jednak˝e powiedzia∏ te˝, ˝e pewnego dnia
mo˝emy otrzymaç dodatkowe zapisy mówiàce o tym, co
powiedzia∏ i uczyni∏. Podczas czytania poszukaj wyjaÊnie-
nia, dlaczego nie mamy tych zapisów i co musimy zrobiç,
aby je mieç.

3 Nefi 26
Sprawdzian dla ludzi w dniach

ostatnich

C

B

A

3 Nefi 24:3–4 — Synowie Lewiego
Zgodnie z prawem Moj˝eszowym lud plemienia Lewiego dzier-
˝y∏ kap∏aƒstwo i udziela∏ ludziom obrz´dów wed∏ug tego prawa.
Kap∏aƒstwo, które dzier˝yli, nazywamy dzisiaj „Kap∏aƒstwem
Aarona” (zob. NiP 13:1; 84:31–32; 128:24).

3 Nefi 24:10–12 — B∏ogos∏awieƒstwa dziesi´ciny
Prezydent Heber J.
Grant, mówiàc o
duchowych i docze-
snych b∏ogos∏awieƒ-
stwach dziesi´ciny,
powiedzia∏: „Dobrobyt
przychodzi do tych,
którzy przestrzegajà
prawa dziesi´ciny.

Kiedy mówi´ o dobrobycie, nie myÊl´ jedynie w kategoriach
dolarów i centów. [...] To, co uwa˝am za prawdziwy dobrobyt
[...] to wzrost wiedzy o Bogu, wzrost Êwiadectwa i mocy, by
˝yç zgodnie z ewangelià, oraz inspirowanie naszych rodzin,
by robi∏y to samo. To jest dobrobyt w najprawdziwszym tego
s∏owa znaczeniu” (Gospel Standards [1941], 58).

3 Nefi 25

3 Nefi 25:5–6 — Pan wyÊle Eliasza

êdêb∏a s∏omy (w. 1) — suche
∏odygi zbó˝, pozosta∏e na
polu po ˝niwach

korzeƒ ani ga∏àzka (w. 1) —
ani rodzice, dziadkowie
(przodkowie), ani dzieci
(potomkowie)

przepisy (w. 4) — prawa

dzieƒ Pana, wielki i strasz-
liwy (w. 5) — Drugie Przyj-
Êcie Jezusa Chrystusa

nie warto (w. 14) — coÊ nie
przyniesie korzyÊci; na pró˝no

wywy˝szeni (w. 15) — odno-
szàcy sukces

wystawiali Boga na prób´
(w. 15) — prowokowali Pana
poprzez niepos∏uszeƒstwo
Jego przykazaniom

˝yjàcy w bojaêni (w. 16) —
pe∏ni czci, kochajàcy i
pos∏uszni
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Zrozumienie pism Êwi´tych
3 Nefi 26

3 Nefi 26:9–11 — Powstrzymanie „wa˝niejszych
rzeczy”
Prezydent Joseph Fielding Smith, b´dàcy wówczas Prezydentem
Kworum Dwunastu Aposto∏ów, powiedzia∏: „Kiedy my, cz∏on-
kowie KoÊcio∏a, jesteÊmy gotowi przestrzegaç przykazaƒ, które
zosta∏y ju˝ nam dane i kiedy okazujemy naszà wiar´ [...], wów-
czas Pan jest gotów ujawniç inne zapisy i daç je nam — ale teraz
nie jesteÊmy na to gotowi. Dlaczego? Poniewa˝ nie spe∏niamy
tych wymagaƒ [...] co do czytania zapisów, które ju˝ dostaliÊmy
i przestrzegania zawartych tam rad” (w: Conference Report,
wrzes.–paêdz. 1961, 20).

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania 3 Nefi 26 wykonaj zadanie A.

Wa˝niejsze i pomniejsze rzeczy

1. Przejrzyj 3 Nefi 26:6–12 i zapisz, co, jak si´ dowiadujemy, jest
w Ksi´dze Mormona.

2. Przeczytaj tak˝e Alma 12:9–11, Nauki i Przymierza 84:54–58
oraz znajdujàcà si´ powy˝ej cz´Êç „Zrozumienie pism Êwi´-
tych” i napisz, co musimy robiç indywidualnie, i co musi
robiç KoÊció∏ jako ca∏oÊç, aby otrzymaç od Pana „wa˝niejsze
rzeczy”.

3. Wymieƒ kilka „wa˝niejszych rzeczy”, które wydarzy∏y si´
poÊród Nefitów, kiedy odszed∏ Jezus (zob. 3 Nefi 26:15–21).

A

w ˝arze (w. 3) — skrajnie

wypróbowanie (w. 9, 11) —
sprawdzenie

objawione (w. 9) — znane,
ujawnione

pot´pienie (w. 10) — kara,
zatrzymanie post´pu, ob∏o˝e-
nie klàtwà

zakaza∏ (w. 11) — nakaza∏ nie
robiç

wypowiedzieç (w. 14) —
mówiç

mieli wszystko wspólne (w.
19) — dzielili si´ wszystkim z
innymi

Podczas Swoich dwóch pierwszych bytnoÊci na kontynencie
obu Ameryk, Jezus Chrystus osobiÊcie naucza∏ Swojej ewan-
gelii i kierowa∏ zak∏adaniem Swojego KoÊcio∏a poÊród Nefi-
tów. Wybra∏ i ustanowi∏ przywódców, by kontynuowali Jego
dzie∏o. Nadal nauczali Jego ewangelii i udzielali kap∏aƒskich
obrz´dów niezb´dnych do zbawienia. Zgodnie z zapisem w
3 Nefi 27, po bli˝ej nieokreÊlonym czasie Zbawiciel po raz
trzeci odwiedzi∏ Swoich nefickich uczniów. To spotkanie
uczy nas, ˝e Jezus Chrystus jako g∏owa Swojego KoÊcio∏a
nie jest daleko i przekazuje wskazówki przywódcom Swojego
KoÊcio∏a. Pan nadal kieruje KoÊcio∏em poprzez wyznaczone
s∏ugi. Prezydent Gordon B. Hinckley, b´dàcy wówczas
doradcà w Radzie Prezydenta KoÊcio∏a, Êwiadczy∏: „Niech
wszyscy zrozumiejà, ˝e Jezus Chrystus jest g∏owà tego
KoÊcio∏a, który nosi Jego Êwi´te imi´. On troszczy si´ o
niego. On go prowadzi. Zasiadajàc po prawicy Ojca kieruje
tà pracà” (w: Conference Report, kwiec. 1994, 75 lub
Ensign, maj 1994, 59). Podczas czytania zauwa˝, czego
Jezus naucza o Swojej ewangelii w tym rozdziale.

Zrozumienie pism Êwi´tych
3 Nefi 27

3 Nefi 27:3–8 — Nazwa KoÊcio∏a
W 3 Nefi 27 Jezus da∏ jasno do zrozumienia, ˝e Jego KoÊció∏
b´dzie nazwany Jego imieniem. Kiedy Pan przywróci∏ ewange-
li´ w naszych czasach, objawi∏, ˝e Jego KoÊció∏ ponownie powi-
nien byç zwany Jego imieniem (zob. NiP 115:3–4). Bioràc pod
uwag´ wszystkie koÊcio∏y, twierdzàce w czasach Józefa Smitha,
˝e sà koÊcio∏ami chrzeÊcijaƒskimi, niewiele by∏o takich, które
nosi∏y imi´ Jezusa Chrystusa.

spierajà si´ (w. 3) — panuje
k∏ótnia, niezgoda

wyci´ci (w. 11–12, 17) —
oderwani

przyciàgnàç (w. 14–15) —
przybli˝yç, uczyniç pocià-
gajàcym

uÊwi´ceni (w. 20) — oczysz-
czeni i poÊwi´ceni, czyÊci

syn zatracenia (w. 32) — ten,
kto doÊwiadcza drugiej
Êmierci (duchowej)

3 Nefi 27
„To jest Mojà dobrà nowinà”
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Zrozumienie pism Êwi´tych
3 Nefi 28

3 Nefi 28:13–17, 36–40 — Przemienienie i
przeniesienie
Mormon powiedzia∏, ˝e trzech z dwunastu uczniów nefickich
zosta∏o „przemienionych”. Odnosi si´ to do tymczasowej prze-
miany, jakiej osoba musi doÊwiadczyç, aby stanàç przed
obliczem Boga i nie zginàç (zob. NiP 67:11; Moj˝esz 1:11). Prze-
mienienia nie nale˝y myliç z przeniesieniem cia∏a, choç praw-
dopodobnie oba te stany wp∏ywajà na cia∏o w podobny sposób.
Przemienienie to natychmiastowa przemiana, podczas gdy
przeniesienie to przemiana w ciele trwajàca d∏u˝szy czas, która
koƒczy si´, kiedy dana osoba przechodzi ze stanu Êmiertelnego
do nieÊmiertelnego czyli zmartwychwstaje (zob. 3 Nefi 28:8).
PoÊród tych, którzy w pewnej chwili byli przeniesieni, sà Enoch
i miasto Syjon (Moj˝esz 7:18–23, 27), Eliasz, Aposto∏ Jan (NiP 7)
oraz trzech nefickich uczniów (3 Nefi 28:4–11, 15–40).

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania 3 Nefi 28 wykonaj zadanie A i B.

Czego pragniesz?

1. Zapisz, czego pragn´∏o dziewi´ciu spoÊród dwunastu nefic-
kich uczniów w 3 Nefi 28, i wypisz b∏ogos∏awieƒstwa, jakie
Pan im obieca∏.

A

wiek cz∏owieka (w. 2) — d∏u-
goÊç ˝ycia cz∏owieka

w mgnieniu oka (w. 8) —
natychmiast

stan Êmiertelny (w. 8, 36) —
posiadanie fizycznego cia∏a,
które umrze

stan nieÊmiertelny (w. 8, 36)
— posiadanie zmartwych-
wsta∏ego cia∏a, które nigdy
nie umrze

pozostaç do koƒca (w. 12) —
pozostaç na ziemi

przyjmujàc (w. 18) — nawra-
cajàc si´

rozpada∏y si´ (w. 19) —
upada∏y

dostatecznie (w. 20) —
wystarczajàco g∏´bokie

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania 3 Nefi 27 wykonaj zadanie B i zadanie
A lub C.

„W imi´ Moje”

1. Mo˝esz zechcieç zakreÊliç w 3 Nefi 27:1–10 wszelkie wyra˝e-
nia zwiàzane z imieniem Chrystusa (jak np.: „w imi´ Jezusa”,
„imi´ Chrystusa”, „na to imi´”, „w Jego imi´” lub „w imi´
Moje”). Przeczytaj te˝ Mosjasz 3:17; 5:7–13 i sporzàdê notatk´,
która wyjaÊnia, dlaczego wszystko, co robimy lub mówimy w
KoÊciele, musimy robiç „w imi´ Jezusa Chrystusa”.

Czym jest „dobra nowina”?

S∏owo ewangelia oznacza dos∏ownie „dobrà nowin´” lub
„dobre wieÊci”.

1. Przeczytaj uwa˝nie 3 Nefi 27:9–21 i podkreÊl s∏owo ewangelia
za ka˝dym razem, gdy si´ pojawi.

2. Co dok∏adnie powiedzia∏ Jezus o tym, co sk∏ada si´ na Jego
ewangeli´?

3. Podsumuj w jednym paragrafie, w jaki sposób te wersety o
ewangelii Jezusa Chrystusa zwiàzane sà z trzecià i czwartà
zasadà wiary.

4. W jaki sposób ewangelia jest dla ciebie „dobrà nowinà”?

5. Co to znaczy w twoim osobistym ˝yciu „˝yç zgodnie z
ewangelià”?

Fragment z pisma Êwi´tego do
opanowania — 3 Nefi 27:27

1. Jakie szczególne zadanie otrzyma∏o dwunastu Nefitów od
Zbawiciela w 3 Nefi 27:24–27?

2. Co b´dà musieli zrobiç lub kim byç, zgodnie ze s∏owami
Jezusa, aby powiod∏o im si´ podczas wykonywania zadania?

3. Sporzàdê notatk´ opisujàcà, w jaki sposób starasz si´ staç
bardziej podobnym do Chrystusa? Napisz konkretnie, co zro-
bi∏eÊ i co chcia∏byÊ robiç lepiej?

O co poprosi∏byÊ Zbawiciela, gdybyÊ móg∏ poprosiç o to,
czego pragniesz? Dwunastu nefickich uczniów mia∏o takà
mo˝liwoÊç. Zwróç uwag´ na to, o co poprosili. Czy twoja
proÊba by∏aby podobna czy ró˝ni∏aby si´ od ich próÊb?

3 Nefi 28
Szczególne pragnienie dwunastu

uczniów

C

B

A
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2. Zapisz, czego w 3 Nefi 28 pragn´li pozostali trzej uczniowie
i wypisz b∏ogos∏awieƒstwa, jakie obieca∏ im Pan.

3. Co wybra∏byÊ, gdybyÊ móg∏ wybraç pomi´dzy tym, co dano
dziewi´ciu uczniom, a tym, co dano trzem? Dlaczego?

U∏ó˝ quiz

U∏ó˝ quiz opierajàcy si´ na odpowiedziach „prawda — fa∏sz”,
wykorzystujàc to, czego ogólnie dowiedzia∏eÊ si´ o istotach prze-
niesionych, a w szczególnoÊci o trzech Nefitach. Quiz powinien
zawieraç co najmniej pi´ç zdaƒ. Pod ka˝dym zdaniem zapisz
prawid∏owà odpowiedê i werset, z którego czerpa∏eÊ wiedz´.

Mormon, nie opisywa∏ dalej tego, co przydarzy∏o si´ po byt-
noÊci Jezusa Chrystusa wÊród Nefitów, natomiast zakoƒczy∏
Ksi´g´ 3 Nefiego w∏asnym Êwiadectwem, radà i ostrze˝e-
niami, skierowanymi do przysz∏ych czytelników. Podczas
czytania rozdzia∏ów 29–30 pami´taj, ˝e Mormon zwraca∏ si´
bezpoÊrednio do ludzi naszych czasów.

Zrozumienie pism Êwi´tych
3 Nefi 29

3 Nefi 30

rozpusta (w. 2) — grzechy
seksualne

wyst´pki (w. 2) — powa˝ne
grzechy; myÊli i uczynki,
które obra˝ajà Boga

oddawaç ho∏d bo˝kom (w. 2)
— czciç fa∏szywych bogów

odpuszczenie (w. 2) — wyba-
czenie, uwolnienie od winy

pró˝no (w. 3) — bez wartoÊci
lub znaczenia

gardziç (w. 4–5, 8) — lekce-
wa˝yç, odrzuciç, ignorowaç

naigrywaç si´ (w. 8) — kpiç
lub wyÊmiewaç

wykona (w. 9) — dokona

3 Nefi 29–30
Ostrze˝enia Mormona

B

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania 3 Nefi 29–30 wykonaj zadanie A i B.

Sporzàdê list´

1. Przeczytaj, co Mormon powiedzia∏ w 3 Nefi 29:1–4, 8–9 i
wypisz, co powinniÊmy wiedzieç lub robiç ze wzgl´du na
to, ˝e zapisy te zosta∏y ujawnione Êwiatu. JeÊli w wersetach
tych podany jest powód, dlaczego powinniÊmy wiedzieç
lub robiç te rzeczy, zapisz go obok pozycji na swojej liÊcie.

2. Wymieƒ konkretne grupy ludzi, jakim Mormon da∏ ostrze˝e-
nia w 3 Nefi 29:5–7; 30:2. JeÊli przy ostrze˝eniu wspomniano
o konsekwencji, zapisz jà obok pozycji na twojej liÊcie.

3. Na podstawie rad i ostrze˝eƒ, jakie Mormon poda∏ w 3 Nefi
29–30, napisz, jakà wiedz´ na temat naszych czasów otrzy-
ma∏ on, dzi´ki natchnieniu.

Kto to mówi?

Uwa˝nie przeczytaj 3 Nefi 30:1–2. Czyje s∏owa zapisano w wer-
secie 2? Jak sàdzisz, dlaczego Mormonowi nakazano zapisaç je?

B

A
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napisa∏, ˝e „˝aden lud [...] nie móg∏ byç tak szcz´Êliwy jak
oni” (4 Nefi 1:16). Podczas czytania poszukaj zasad ewan-
gelii, wed∏ug których oni ˝yli, a które doprowadzi∏y ich do
takiej szcz´ÊliwoÊci.

Niestety, ludzie w koƒcu stali si´ tak niegodziwi, jak w cza-
sach poprzedzajàcych przyjÊcie Jezusa Chrystusa. Powinni-
Êmy z uwagà zastanowiç si´ nad pope∏nionymi przez nich
b∏´dami, które doprowadzi∏y do upadku ze stanu wielkiej
prawoÊci i szcz´Êcia w niegodziwoÊç i niedol´, co w koƒcu
przynios∏o zniszczenie narodu Nefitów, i wyciàgnàç z tych
faktów wnioski dla siebie.

Zrozumienie pism Êwi´tych
4 Nefi 1

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania 4 Nefi wykonaj dwa z poni˝szych
zadaƒ (A–C).

Najszcz´Êliwszy lud

1. W 4 Nefi 1:16 Mormon napisa∏, ˝e nie ma szcz´Êliwszego
ludu ni˝ lud opisany w 4 Nefi 1:1–22. Wypisz co najmniej
pi´ç zasad znajdujàcych si´ w tych wersetach, które, twoim
zdaniem, mia∏y najwi´kszy wp∏yw na doprowadzenie ich
do takiej szcz´ÊliwoÊci.

2. Jaki by∏ jeden z powodów wyeliminowania sporu, wed∏ug
4 Nefi 1:15? WyjaÊnij, dlaczego, twoim zdaniem, ta cecha
tego ludu przyczyni∏a si´ do takiej zmiany.

Przeprowadê wywiad

Wyobraê sobie, ˝e w dzisiejszych czasach mo˝na przeprowa-
dziç wywiad z m∏odymi ludêmi z czasów opisanych w 4 Nefi
1:1–22. Napisz trzy pytania, jakie, twoim zdaniem, wspó∏czeÊni
m∏odzi ludzie chcieliby im zadaç. Nast´pnie, w oparciu o to, co
przeczyta∏eÊ w 4 Nefi, napisz odpowiedzi, jakich, twoim zda-
niem, mogliby udzieliç.

B

A

wszystko wspólne (w. 3.) —
ka˝dy uznawa∏, ˝e wszystko,
co posiada, pochodzi od Pana
i dlatego by∏ gotów dzieliç si´
z innymi i ∏o˝yç na budow´
królestwa Bo˝ego

dokonywali (w. 5) — czynili

zamieszki (w. 16) — niepo-
koje, bunty

rozwiàz∏oÊç (w. 16) — rozpu-
sta, grzechy natury seksualnej

szaty (w. 24) — ubranie

klasy (w. 26) — grupy spo-
∏eczne opierajàce si´ na pie-
niàdzach i popularnoÊci

marnia∏ (w. 34, 38) — stop-
niowo upada∏

przyozdabiaç (w. 41) —
dekorowaç

pró˝ny (w. 43) — egoistyczny

handlowali wszelkimi rze-
czami (w. 46) — kupowali i
sprzedawali wiele rzeczy;
handel

nak∏oniony (w. 48) — naka-
zaç coÊ komuÊ

resztka (w. 49) — potomko-
wie; pozosta∏oÊç

Na temat 4 Nefi
A˝ do wydania Ksi´gi Mormona z 1879 r., ksi´ga ta by∏a po
prostu zatytu∏owana „Ksi´ga Nefiego, który by∏ synem
Nefiego, jednego z uczniów Jezusa Chrystusa”. Starszy Orson
Pratt, który by∏ cz∏onkiem Kworum Dwunastu Aposto∏ów,
zaproponowa∏, by dodaç nag∏ówek „Czwarty Nefi”, co zosta∏o
zatwierdzone przez Rad´ Prezydenta KoÊcio∏a.

Okres opisany w pierwszej cz´Êci Ksi´gi 4 Nefiego czasami
zwany by∏ „z∏otà erà”. Przez 170 lat ludzie byli zjednoczeni
i ˝yli w pokoju, nie spierali si´ i „mieli wszystko wspólne”
(4 Nefi 1:3). W jaki sposób byli w stanie zapewniç sobie taki
b∏ogos∏awiony i pomyÊlny czas? Póêniej znowu zacz´∏y
pojawiaç si´ rozdêwi´ki pomi´dzy ludêmi i „czynili wszelkà
niegodziwoÊç” (w. 34). Dlaczego po takim b∏ogos∏awionym
okresie pokoju ludzie zdecydowali si´ obraç taki kurs?

Po tym, jak niegodziwi zostali zniszczeni, a pozosta∏ych
ludzi naucza∏ Zbawiciel i s∏u˝y∏ im wraz z niebiaƒskimi
anio∏ami, ludzie ˝yli w pokoju i prawoÊci przez wiele poko-
leƒ. Ich ˝ycie by∏o podobne do tego, którego zazna∏ lud
Enocha, nazwany Syjonem (zob. Moj˝esz 7:18). Mormon

4 Nefi 1
Cztery pokolenia pokoju
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Ksi´ga Mormona
Autor w∏asnej ksi´gi
Po zebraniu i spisaniu wszystkich ksiàg, zwanych teraz Ksi´gà
Mormona, prorok Mormon spisa∏ histori´ swoich czasów. Ta
mniejsza ksi´ga równie˝ nosi tytu∏ „ksi´ga Mormona”, chocia˝
stanowi cz´Êç wi´kszej ksi´gi zwanej Ksi´gà Mormona. Prorok
Mormon, jakiÊ czas po spisaniu Mormon 7, zosta∏ zabity. Jego
syn, Moroni, dokoƒczy∏ zapis, który rozpoczà∏ jego ojciec (zob.
Mormon 8–9).

Stopnie prowadzàce w dó∏

1. Starszy Spencer W. Kimball, b´dàcy wówczas cz∏onkiem Kwo-
rum Dwunastu, naucza∏: „Grzech, podobnie jak podró˝, roz-
poczyna si´ od pierwszego kroku” (The Miracle of Forgiveness
[1969], 214). W 4 Nefi, w pierwszej cz´Êci rozdzia∏u opisano,
jak spo∏ecznoÊç Nefitów ˝y∏a w pos∏uszeƒstwie przykazaniom
Boga, ale pod koniec rozdzia∏u dowiadujemy si´, ˝e stali si´
skrajnie niegodziwym ludem. Narysuj w swoim notatniku
schody prowadzàce w dó∏. Powinny mieç od pi´ciu do oÊmiu
stopni. Na górnym stopniu napisz, na co 4 Nefi zdaje si´ wska-
zywaç, co by∏o pierwszym krokiem wiodàcym ludzi w dó∏
oraz zapisz werset, z którego si´ o tym dowiedzia∏eÊ. Na pod-
stawie s∏ów z dalszej cz´Êci Ksi´gi 4 Nefiego opatruj podpi-
sami inne stopnie wiodàce w dó∏ i oddalajàce ludzi od takiego
trybu ˝ycia, jakiego Pan dla nich chcia∏.

C 2. Pod koniec Ksi´gi 4 Nefi bardzo niewielu ludzi w spo∏eczno-
Êci mo˝na by∏o uwa˝aç za prawych. Obok ka˝dego stopnia
swojego diagramu opisz pokrótce, co, twoim zdaniem, prawi
ludzie mogli robiç, by pozostaç prawymi, podczas gdy reszta
spo∏eczeƒstwa robi∏a kolejny krok prowadzàcy w dó∏.

3. Jak sàdzisz, jak mog∏oby wyglàdaç ˝ycie garstki ludzi, którzy
byli wierni naukom Jezusa Chrystusa, opisanych pod koniec
Ksi´gi 4 Nefi? Jakim wyzwaniom, twoim zdaniem, musia-
∏aby stawiç czo∏o taka prawa osoba?
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do m∏odych m´˝czyzn KoÊcio∏a, powiedzia∏: „Wy, m∏odzi
m´˝czyêni, nie musicie czekaç, aby byç wspania∏ymi
ludêmi. Mo˝ecie byç lepszymi misjonarzami, silniejszymi
m∏odymi m´˝czyznami, wspania∏ymi towarzyszami oraz
szcz´Êliwymi i zaufanymi przywódcami KoÊcio∏a. Nie musi-
cie czekaç z tym do jutra” (w: Conference Report, kwiec.
1976, 71 lub Ensign, maj 1976, 47). Prezydent Gordon B.
Hinckley poradzi∏ m∏odym m´˝czyznom i kobietom, by
„uwierzyli w swoje mo˝liwoÊci uczenia si´ i zrobili coÊ ze
swoim ˝yciem. G∏owa do góry i idêcie naprzód” (Teachings
of Gordon B. Hinckley, 715).

Podczas czytania Mormon 1 zwróç uwag´ na to, ile lat mia∏
Mormon i co si´ wtedy o nim mówi∏o. Zastanów si´ równie˝
nad tym, co czyta∏eÊ w ostatniej cz´Êci Ksi´gi 4 Nefiego na
temat spo∏ecznoÊci, wÊród której dorasta∏ Mormon. Jego
przyk∏ad m∏odzieƒczej prawoÊci poÊród wielkiej niegodziwo-
Êci jest równie pot´˝ny, jak to, co g∏osi∏.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Mormon 1

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Mormon 1 wykonaj zadanie A.

Konsekwencje

S∏owa z powodu i albowiem sà wa˝ne do odnotowania w
pismach Êwi´tych. Cz´sto pomagajà nam rozpoznaç uczynki i
ich konsekwencje — tak dobre jak i z∏e.

A

rozsàdny (w. 2) — zdolny do
powa˝nego myÊlenia o wa˝-
nych sprawach, majàcy
duchowe nastawienie

bystry (w. 2) — umiejàcy
uczyç si´, rozumieç

zapiszesz (w. 4) — wyryjesz
w metalu

zaniechali swych zamiarów
(w. 12) — zrezygnowali ze
swoich planów

zapanowa∏a (w. 13) — wp∏y-
n´∏a w najwy˝szym stopniu

próbowa∏em (w. 16) — stara-
∏em si´

czary (w. 19) — próby uzy-
skania fa∏szywych objawieƒ
ze z∏ych êróde∏

„Wi´cej dobra”
Prorok Józef Smith, chcàc skorygowaç b∏àd, jaki niektórzy
ludzie czynili, interpretujàc s∏owo Mormon, napisa∏ list do
wydawcy Times and Seasons, wczesnej publikacji koÊcielnej.
Powiedzia∏ w nim:

„Chcia∏bym, za poÊrednictwem paƒskiej gazety, poprawiç
pewien b∏àd. [...]

B∏àd, o jakim mówi´, dotyczy definicji s∏owa ‚Mormon’.
Powiada si´, ˝e s∏owo to pochodzi z greckiego s∏owa mormo. To
nieprawda. Na p∏ytach, z których dzi´ki ∏asce Pana t∏umaczy-
∏em Ksi´g´ Mormona. [...] nie by∏o ani greki, ani ∏aciny

S∏owo ‚Mormon’ dos∏ownie oznacza ‚wi´cej dobra’” (History of
the Church, 5:399–400).

Prezydent Gordon B. Hinckley, mówiàc o ludziach, którzy nie
sà cz∏onkami KoÊcio∏a i nazywajà nas „mormonami”, naucza∏
cz∏onków KoÊcio∏a, jak zamieniç t´ nazw´ w komplement.

Powiedzia∏:

„I chocia˝ czasami wyra˝am ubolewanie, i˝ ludzie nie nazy-
wajà tego KoÊcio∏a, u˝ywajàc poprawnej jego nazwy, jestem
szcz´Êliwy, ˝e przydomek, jakiego u˝ywajà, niesie ze sobà
ogromny szacunek dzi´ki niezwyk∏emu cz∏owiekowi i ksi´dze,
która sk∏ada niezrównane Êwiadectwo o Odkupicielu Êwiata.

Ka˝dy, kto pozna m´˝czyzn´ o imieniu Mormon, czytajàc i roz-
wa˝ajàc jego s∏owa, ka˝dy, kto czyta t´ cennà histori´, która
zosta∏a zebrana i zachowana w wi´kszej mierze przez niego,
dowie si´, ˝e s∏owo mormon nie cieszy si´ z∏à s∏awà, ale ˝e
reprezentuje wspania∏e dobro — to dobro, które pochodzi od
Boga. Wspó∏czesny t∏umacz tych staro˝ytnych zapisów,
oÊwiadczy∏, ˝e dzi´ki czytaniu ich, cz∏owiek mo˝e zbli˝yç si´
do Boga bardziej ni˝ dzi´ki czytaniu jakiejkolwiek innej ksi´gi.

Wszystko to nak∏ada na nas, b´dàcych w tym KoÊciele, i na to
pokolenie obowiàzek i stawiajàcà wymagania odpowiedzial-
noÊç, byÊmy uÊwiadomili sobie, ˝e poniewa˝ mówi si´ o nas
‚mormoni’, musimy ˝yç w taki sposób, by nasz przyk∏ad polep-
szy∏ opini´ na nasz temat, tak, aby s∏owo mormon mog∏o ozna-
czaç w bardzo realny sposób — wi´cej dobra” (w: Conference
Report, paêdz. 1990, 70 lub Ensign, list. 1990, 52–53).

Podczas czytania w tych kilku rozdzia∏ach na temat Mormona
zastanów si´, w jaki sposób mo˝esz naÊladowaç jego przyk∏ad
lub mieç w ˝yciu „wi´cej dobra”.

Mormon by∏ wspania∏ym cz∏owiekiem ju˝ w swoich m∏o-
dzieƒczych latach. Prezydent Spencer W. Kimball, mówiàc

Mormon 1
M∏ody Mormon

Mormon = wi´cej dobra
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1. Na podstawie tego, co przeczyta∏eÊ w Mormon 1:13–14, przy-
gotuj diagram taki, jak poni˝ej i rozpoznaj konsekwencje,
jakich doÊwiadczyli Nefici oraz dzia∏ania, które sprowadzi∏y
te konsekwencje.

2. Powiedzmy, ˝e ktoÊ spoÊród Nefitów z czasów Mormona
zobaczy∏ twój diagram lub przeczyta∏ te wersety, wyjaÊniono
mu zasady, a nast´pnie zareagowa∏ pytajàc: „No i...?”
Zapisz, co mo˝na odpowiedzieç takiej osobie, by pomóc w
zrozumieniu, jak wa˝ne sà te konsekwencje. Przytocz kon-
kretne przyk∏ady tego, jak zmieni∏o si´ twoje ˝ycie z tego
powodu, ˝e doÊwiadczy∏eÊ b∏ogos∏awieƒstw, o których
mówi∏ Mormon.

W Mormon 1 czytamy o duchowych konsekwencjach nie-
godziwoÊci Nefitów. W Mormon 2 dowiadujemy si´ o
niektórych grzechach i ich konsekwencjach. Czasami z∏e
rzeczy, które nam si´ przytrafiajà, mogà ukorzyç nas i
sprawiç, ˝e uwa˝niej przyjrzymy si´ naszemu ˝yciu i
dokonamy koniecznych zmian. Podczas czytania Mormon
2 zwróç uwag´ na to, w jaki sposób Nefici z czasów Mor-
mona reagowali na pora˝ki, tragedie i smutki, b´dàce
konsekwencjà ich post´powania. Czego mo˝esz nauczyç
si´ z ich przyk∏adu? Czego mo˝esz nauczyç si´ z przy-
k∏adu Mormona, przedstawionego w tym rozdziale?

Zrozumienie pism Êwi´tych
Mormon 2

zbudowany (w. 1) — wzrost

martwe cia∏o (w. 8) — ranni i
zmarli; rzeê

zupe∏ny przewrót (w. 8) —
sta∏y wzór,

p∏acz i zawodzenie (w. 11–12)
— wiele smutku, p∏aczu, g∏´-
bokiego ˝alu

przedwczesna (w. 13) — bez-
celowa

ze skruchà w sercu (w. 14) —
pokora, bo˝y smutek

w pokorze ducha (w. 14) —
wewn´trzne pragnienie
odpokutowania i czynienia
woli Boga

padajà (w. 15) — zabici w
bitwie

wyst´pki (w. 18, 27) —
powa˝ne grzechy; myÊli i
uczynki, które obra˝ajà Boga

zapa∏ (w. 24) — wielki wysi-
∏ek, si∏a

zag∏ada (w. 27) — tragedia,
nieszcz´Êcie

Mormon 2
Pot´˝ny przywódca w czasach

wielkiej niegodziwoÊci

Uczynki „albowiem” Konsekwencje

Mormon 2:11–14 — „˚al pot´pienia” lub „˝al
nawrócenia”
Prezydent Spencer W. Kimball naucza∏, ˝e „bardzo cz´sto ludzie
myÊlà, ˝e odpokutowali i sà godni uzyskania wybaczenia, pod-
czas gdy w rzeczywistoÊci jedynie wyrazili ˝al lub smutek z
powodu jakiegoÊ nieszcz´Êcia” (Teachings of Spencer W. Kimball,
wyd. Edward L. Kimball [1982], 87). Opis, dany przez Mormona,
w Mormon 2:11–14 pomaga nam zrozumieç, ˝e jedynie ˝al
„nawrócenia si´” prowadzi do takiej przemiany, która sprawia,
˝e stajemy si´ czyÊci i zast´puje smutek szcz´Êciem. Ten g∏´bszy
„smutek [...] wed∏ug Boga” (zob. II List do Koryntian 7:10) jest
uÊwiadomieniem sobie tego, ˝e nasze niegodziwe zachowania sà
w rzeczywistoÊci buntem przeciwko Bogu (zob. Mormon 2:15) i
˝e przyczyniamy si´ do cierpienia innych — ∏àcznie z cierpie-
niem Zbawiciela (zob. Mosjasz 14:5; NiP 19:16–19). „˚al [...]
nawrócenia” oznacza, ˝e chcemy si´ zmieniç.

Mormon 2:15 — „Dzieƒ zmi∏owania nad nimi minà∏”
Prezydent Joseph Fielding Smith, b´dàcy wówczas Prezydentem
Kworum Dwunastu Aposto∏ów, wyjaÊni∏, ˝e „mo˝liwe jest, by
ludzie tak daleko weszli w ciemnoÊç w wyniku buntu i niegodzi-
woÊci, ˝e duch pokuty opuszcza ich [...] i sà poza mocà odpoku-
towania” (Doctrines of Salvation, 2:194; zob. tak˝e Helaman 13:38).

Wiele mo˝emy dowiedzieç si´ o charakterze Mormona z tego,
˝e wcià˝ pomaga∏ swojemu ludowi, gdy zda∏ sobie spraw´, ˝e
„dzieƒ zmi∏owania nad nimi minà∏”.

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Mormon 2 wykonaj zadanie A.

Przyczyny ˝alu

1. Dlaczego, wed∏ug Mormon 2:10–15, Nefici wyra˝ali ˝al? Przy
ka˝dej wymienionej przez ciebie przyczynie zapisz werset, z
którego si´ o tym dowiedzia∏eÊ.

2. Dlaczego, wed∏ug Mormon 2:10–15, 18–19, 25–27, Mormon
wyra˝a∏ ˝al? Przy ka˝dej wymienionej przez ciebie przyczy-
nie zapisz werset, z którego si´ o tym dowiedzia∏eÊ.

A

180



Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Mormon 3 wykonaj zadanie A.

G∏os z prochu

Kiedy b´dziesz czytaç ostatnie strony Ksi´gi Mormona, znaj-
dziesz fragmenty, przy których czytaniu b´dziesz mia∏ wra˝e-
nie, ˝e Mormon i Moroni znali nasze czasy, tak jak swoje
w∏asne. Mormon, w Mormon 3:17, zwracajàc si´ bezpoÊrednio
do nas, mówi: „Dlatego — czyli innymi s∏owy — jako ˝e wie-
cie ju˝ o tym, pisz´ do was [...]”.

1. Wymieƒ prawdy, o których Êwiadczy Mormon w Mormon
3:17–22.

2. Napisz, w jaki sposób zrozumienie tych prawd pomo˝e ci
zapobiec powtórzeniu tragicznych b∏´dów Nefitów.

W Mormon 3 czytamy, ˝e Mormon odrzuci∏ propozycj´ obj´-
cia dowództwa nad armià Nefitów z powodu zatwardzia∏oÊci
ich serc i przyjemnoÊci, jakà sprawia∏o im ciàg∏e przelewanie
krwi. Jednak˝e Mormon nadal obserwowa∏ i prowadzi∏ kro-
nik´ swego ludu. Podczas czytania Mormon 4 poszukaj
jakichkolwiek zmian, jakie dokona∏y si´ w postawie Nefiów
lub sukcesie na polu bitewnym.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Mormon 4

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Mormon 4 wykonaj zadanie A lub B.

U∏ó˝ quiz

U∏ó˝ krótki quiz dotyczàcy trzech do pi´ciu najwa˝niejszych,
twoim zdaniem, idei lub wydarzeƒ opisanych w Mormon 4.
Mo˝esz napisaç w formie quizu „prawda lub fa∏sz” lub pytaƒ z
krótkimi odpowiedziami. Do∏àcz klucz z odpowiedziami, wraz
z wersetem lub wersetami, w których znajdujà si´ odpowiedzi.

A

ponieÊç kl´sk´ (w. 4) —
ponieÊç pora˝k´

odparli (w. 8) — wyparli
swoich wrogów

nie ustawali (w. 10) — stale
kontynuowali

cia∏a (w. 11) — zmarli; rzeê

Mormon 4
„Niegodziwi zostanà ukarani przez

niegodziwych”

A

3. Jaka by∏a ró˝nica pomi´dzy ˝alem Nefitów a ˝alem Mormona?

4. WyjaÊnij, w jaki sposób ka˝dy z poni˝szych fragmentów z
pism Êwi´tych odnosi si´ do ˝alu Nefitów, ˝alu Mormona lub
do obu rodzajów ˝alu: Alma 41:10; 42:29; Moroni 10:22; Moj-
˝esz 7:28–40.

W Mormon 3 wiele dowiadujemy si´ o mi∏osierdziu Bo˝ym i
wielkoÊci Mormona, kiedy bierzemy pod uwag´ to, ˝e Pan
da∏ niegodziwym Nefitom jeszcze jednà szans´ na odpokuto-
wanie. Pan pomóg∏ im równie˝ w bitwach przeciwko Lama-
nitom. Pan powiedzia∏ do proroka Ezechiela ze Starego
Testamentu: „Czy rzeczywiÊcie mam upodobanie w Êmierci
bezbo˝nego [...] a nie raczej w tym, by si´ odwróci∏ od swo-
ich dróg i ˝y∏?” (Ks. Ezechiela 18:23). Bez wzgl´du na to,
jak bardzo Pan pragnie, by wszyscy ludzie odpokutowali,
nie zmusi nas do tego i musi wype∏niç si´ prawo sprawiedli-
woÊci. Podczas czytania Mormon 3 z uwagà odnotuj, jakie
dzia∏ania i jakie postawy oddzieli∏y Nefitów od Pana. Nie-
stety, wielu ludzi w dzisiejszych czasach pope∏nia te same
b∏´dy. Wydaje si´, ˝e Mormon chcia∏ nauczaç nas z tej
smutnej opowieÊci o samozniszczeniu Nefitów, skoro ostat-
nià cz´Êç tego rozdzia∏u pisa∏ specjalnie dla naszych czasów.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Mormon 3

na pró˝no (w. 3) — bez
po˝ytku

list (w. 4) — pismo

zemsta (w. 15) — zaciek∏e szu-
kanie sprawiedliwoÊci, kara

bezczynny (w. 16) — nie bio-
ràcy udzia∏u

wyjawiç (w. 16, 20) — ujawniç

rozpocz´te (w. 17) — zacznie
si´

Mormon 3
Jeszcze jedna szansa, jeszcze jedno

jej odrzucenie
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Odmowa pokuty

Zaznacz w Mormon 4:10–18 te wersety, które, twoim zdaniem,
opisujà, co sta∏o si´ z Nefitami z powodu ich odmowy odpoku-
towania. Zapisz, jak twoim zdaniem, czuli si´ w tym czasie
Nefici i dlaczego.

OpowieÊç Mormona o wydarzeniach jego czasów przepe∏niona
jest smutkiem i rozpaczà. Niestety, ˝ycie Nefitów nie sta∏o si´
lepsze, a to z powodu ich niegodziwoÊci. W Mormon 5 prorok
Mormon wyjaÊnia, ˝e uwa˝a, i˝ ludzie w dniach ostatnich
powinni wyciàgnàç wnioski z tej tragicznej opowieÊci.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Mormon 5

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Mormon 5 wykonaj zadanie A lub B.

Cele Ksi´gi Mormona

1. W Mormon 5:14–15 prorok Mormon poda∏ powody, dla któ-
rych Ksi´ga Mormona wyjawiona b´dzie w naszych czasach.
Wypisz te cele w swoim notatniku.

2. Do swojej listy dodaj cele, które znajdujà si´ w: 1 Nefi 13:40; 2
Nefi 3:12; Naukach i Przymierzach 3:19–20; 10:48–52, 62–63;
20:11–12.

„Drogie ludy innych narodów...”

Mormon wiedzia∏, ˝e inne narody w dniach ostatnich b´dà mia∏y
jego s∏owa. Specjalnie dla nich napisa∏ du˝à cz´Êç Mormon 5:9–24.
Podsumuj przes∏anie Mormona dla innych narodów, piszàc w∏a-
snymi s∏owami list, który skierowany jest „do innych narodów w
dniach ostatnich”. Podczas pisania zwróç uwag´ na to, ˝e Mor-
mon pisze o innych narodach, jak i do innych narodów.

B

A

cierpienia (w. 1) — k∏opoty,
nieszcz´Êcia

utrzymaç (w. 4) — zachowaç,
posiadaç, strzec, chroniç

m´czyç (w. 8) — dr´czenie

skrót (w. 9) — skrócona wersja

niedola (w. 11) — tragedia,
nieszcz´Êcie

potomkowie (w. 15) — przy-
sz∏e pokolenia

obmierz∏y (w. 15) — zniena-
widzony, wstr´tny, odpy-
chajàcy

plewy (w. 16, 18) — cienkie
∏upinki ziaren zbó˝

okr´t (w. 18) — ∏ódê

Mormon 5
Przeznaczenie zapisów Mormona

B

Pomi´dzy zapisami w Mormon 1 i Mormon 6 min´∏o ponad
szeÊçdziesiàt lat. Mormon przewodzi∏ armiom Nefitów przez
ponad pi´çdziesiàt lat. Jednak˝e, jak czyta∏eÊ, Nefici odmó-
wili dokonania zmian w swym ˝yciu, co pozwoli∏oby im
uzyskaç pomoc od Pana i wyratowaç si´ od zniszczenia. W
Mormon 6 znajduje si´ opowieÊç o ostatniej bitwie stoczonej
przez naród Nefitów — naród, którego poczàtki si´gajà dzie-
wi´ciuset lat wczeÊniej, naród obdarzony przez Pana szcze-
gólnymi obietnicami, naród, który mia∏ przywilej goÊciç
zmartwychwsta∏ego Syna Bo˝ego. Kiedy b´dziesz czyta∏ o
smutku Mormona, zastanów si´, w jaki sposób podobne sà
jego s∏owa do s∏ów Jezusa Chrystusa, który powiedzia∏:
„Jeruzalem, Jeruzalem, [...] ile˝ to razy chcia∏em zgromadziç
dzieci twoje, jak kokosz zgromadza piskl´ta swoje pod skrzy-
d∏a, a nie chcieliÊcie!” (Ew. Mateusza 23:37).

Mormon 6
„Zag∏ada [...] mego ludu”
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W Mormon 6 czytamy o straszliwej i niszczycielskiej
bitwie, w której Mormon odniós∏ rany. Mormon 7 to prze-
s∏anie Mormona „do tych, którzy przetrwajà jako resztka
tego ludu” (w. 1) zarówno w jego czasach, jak i w dniach
ostatnich. Jako ˝e Moroni, syn Mormona, spisa∏ 8 rozdzia∏
tej ksi´gi i opowiada nam o Êmierci Mormona, jest to osta-
teczne Êwiadectwo, jakie Mormon spisa∏ w tej ksi´dze.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Mormon 7

to (w. 9) — Ksi´ga Mormona

tamte (w. 9) — Biblia

dokonanych (w. 9) — które
mia∏y miejsce

Mormon 7
Mormon sk∏ada Êwiadectwo

swemu ludowi

Zrozumienie pism Êwi´tych
Mormon 6

Mormon 6 — Linia ˝ycia Mormona

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Mormon 6 wykonaj zadanie A.

Dokonaj porównania

Kiedy czytamy o zag∏adzie ludzi, którzy odwrócili si´ od swej
prawoÊci ku wielkiej niegodziwoÊci, musimy równie˝ zdaç sobie
spraw´, ˝e jest to historia o cz∏owieku, który ˝y∏ w prawy sposób
przez ponad szeÊçdziesiàt lat poÊród nies∏ychanej niegodziwoÊci.
Bli˝sze przyjrzenie si´ temu mo˝e pomóc nam w pe∏ni doceniç,
˝e Mormon wiód∏ ˝ycie na podobieƒstwo Chrystusa, jak i to, ˝e
da∏ przyk∏ad, jak podejmowaç prawe decyzje w naszych czasach.

1. Podziel stron´ swego notatnika na dwie kolumny. Jednà cz´Êç
zatytu∏uj „Nefici” i wypisz wszystko, czego dowiedzia∏eÊ si´ z
poni˝szych odsy∏aczy na temat Nefitów w czasach Mormona:
Mormon 1:13–14, 16–17, 19; 2:10–15, 18, 26; 3:9–10, 13–14; 4:8,
10–12; 5:2, 15–18; 6:7.

2. Drugà kolumn´ zatytu∏uj „Mormon” i wypisz wszystko, czego
dowiedzia∏eÊ si´ z poni˝szych odsy∏aczy na temat Mormona:
Mormon 1:1–2, 5, 15–17; 2:1–2, 9, 12–15, 19, 23–24, 27; 3:1–3,
11–14, 16–22; 5:1–2, 8–11, 13; 6:2–4, 6, 16–22. Postaraj si´ zrozu-
mieç, co dajà do zrozumienia na temat Mormona niektóre z
tych odsy∏aczy, by okreÊliç, co mówià o jego charakterze. Na
przyk∏ad, zastanów si´, co zrobi∏, porównujàc z tym, co móg∏
zrobiç w danej sytuacji lub rozwa˝ jego uczynki w Êwietle
tego, poÊród jakich ludzi ˝y∏ i komu przewodzi∏.

3. Napisz notatk´ o tym, dlaczego Mormon uwa˝any jest za
jednego z najbardziej Chrystusowych ludzi opisanych w
pismach Êwi´tych.

A

pozwoliç (w. 6) — zgodziç
si´, zezwoliç

zalega∏y (w. 15) — gni∏y

boleje (w. 16) — rozdarty
przez ból emocjonalny

nieÊmiertelne (w. 21) —
zmartwychwsta∏e cia∏o, które
b´dzie ˝yç na zawsze
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Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Mormon 7 wykonaj zadanie A i B.

Co i dlaczego

W swoim ostatecznym Êwiadectwie, danym potomkom Nefitów
i Lamanitów, Mormon napisa∏, co chce, by wiedzieli i czynili. Na
poczàtku strony swojego notatnika wypisz z Mormon 7 to, co,
wed∏ug niego, ludzie powinni wiedzieç. Poni˝ej wypisz, co,
wed∏ug niego, ludzie powinni zrobiç. Przy ka˝dym punkcie na
obu listach krótko wyjaÊnij, dlaczego, twoim zdaniem, chcia∏,
aby to wiedzieli lub czynili.

Ostatnie s∏owa Mormona

Mormon 1–7 to ostatnie s∏owa, jakie Mormon spisa∏ na p∏ytach.
Napisz notatk´ na temat tego, co czujesz w zwiàzku z Mormo-
nem i tym, co napisa∏.

Zapisy Moroniego, syna Mormona, rozpoczynajà si´ w
Mormon 8. Napisa∏ on, ˝e jego ojciec zosta∏ zabity w
bitwie i ˝e on, Moroni, pozosta∏ sam. Przez reszt´ roz-
dzia∏u Moroni pisa∏ o wyjawieniu Ksi´gi Mormona w
dniach ostatnich, mocà Boga. Jego ojciec nakaza∏ mu spi-
saç jej cz´Êç (zob. Mormon 8:1 ), a reszt´ poÊwi´ci∏ na
zapisanie wizji póêniejszych czasów, jakà da∏ mu Zbawi-
ciel (zob. w. 34–41).

Moroni zdawa∏ sobie spraw´, ˝e nikt z jemu wspó∏czesnych
nie b´dzie czyta∏ kroniki i ˝e pisze dla naszych czasów.
Prezydent Ezra Taft Benson, zwróciwszy uwag´ na to, ˝e
Moroni i inni prorocy Ksi´gi Mormona widzieli nasze
czasy, radzi∏: „JeÊli widzieli nasze czasy i zdecydowali si´
zamieÊciç to wszystko, co b´dzie mia∏o dla nas najwi´kszà
wartoÊç, czy˝ to nie mówi, jak powinniÊmy studiowaç
Ksi´g´ Mormona? Ciàgle powinniÊmy zadawaç sobie pyta-
nie: ‚Dlaczego Pan natchnà∏ Mormona (Moroniego lub
Alm´), by zamieÊcili to w swoich zapisach? Czego mog´
nauczyç si´ z tego, co pomo˝e mi ˝yç w tych czasach?’”
(w: Conference Report, paêdz. 1986, 5 lub Ensign, list.
1986, 6). Zadawaj sobie te pytania podczas czytania tego
rozdzia∏u i do koƒca Ksi´gi Mormona.

Mormon 8
Moroni widzi nasze czasy

B

A

Zrozumienie pism Êwi´tych
Mormon 8

Mormon 8:7 — Ca∏kowita zag∏ada Nefitów
Po tym, jak by∏ poÊród nich Jezus Chrystus, nikogo nie nazy-
wano „Nefitami” czy „Lamanitami” — wszyscy byli w Nim
zjednoczeni. Póêniej ludzie ponownie zacz´li dzieliç si´ na
grupy i nazywaç si´ Lamanitami lub Nefitami, zgodnie ze swo-
imi wierzeniami i tradycjà, niekoniecznie z powodu swojego
pochodzenia. W rezultacie, kiedy czytamy, ˝e Nefici zostali ca∏-
kowicie zg∏adzeni, oznacza to, ˝e zgin´li wszyscy, którzy uwa-
˝ali si´ za zwolenników tradycji Nefitów. PoÊród Lamanitów,
którzy nie zostali zniszczeni, byç mo˝e byli potomkowie
Nefiego, Sama, Jakuba i Józefa.

dokàd (w. 4) — gdzie

dlaczego (w. 5) — cel tego

bliscy (w. 5) — rodzina

rozproszony (w. 15) —
rozsiany

ostro (w. 19) — szybko, nie-
powa˝nie, lekkomyÊlnie

pomsta (w. 20, 40–41) —
zaciek∏e szukanie sprawie-
dliwoÊci, kara

niegodziwi (w. 28) — nieczy-
Êci, nie Êwi´ci, zepsuci

burze (w. 29) — straszne
wichry z piorunami

dymy (w. 29) — chmury

otch∏aƒ goryczy (w. 31) —
zob. cz´Êç „Zrozumienie
pism Êwi´tych” dla Alma
36:18 (str. 124)

okowy z∏a (w. 31) — wi´zy
grzechu

przewrotni (w. 33) — zepsuci,
ch´tni do niepos∏uszeƒstwa

uparci (w. 33) — dumni

przeinaczyç (w. 33) — zmieniç

stroje, szaty (w. 36–37) —
ubranie

dokuczaç (w. 36) — z∏oÊciç
si´, nienawidziç

ozdoby (w. 37) — nadmierne
dekoracje

przepadnie (w. 38) — zepsuje
si´ i zniszczy

pomsta (w. 41) — dokonaç
zemsty
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Jak czyta∏eÊ w Mormon 8, Moroni widzia∏ nasze czasy i wie-
dzia∏, kiedy wype∏nià si´ jego proroctwa. W Mormon 9
skorzysta∏, jak sàdzi∏, z ostatniej sposobnoÊci przemówienia
bardziej do niewierzàcych ludzi naszych czasów (zob. Moroni
1:1). Jednak˝e ci, którzy wierzà, mogà si´ wiele dowiedzieç z
jego nauk oraz z tego, w jaki sposób naucza∏.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Mormon 9

wielki dzieƒ (w. 2) — czas
Drugiego PrzyjÊcia Jezusa
Chrystusa

gn´biç (w. 3) — m´czyç,
sprawiaç cierpienie

niegasnàcy (w. 5) — coÊ
czego nie mo˝na st∏umiç

Êmierç cia∏a (w. 13) —
fizyczne, Êmiertelne

przesta∏ (w. 15, 19–20) —
zakoƒczy∏

uczniowie, którzy nie mieli
zaznaç Êmierci (w. 22) — trzej
neficcy uczniowie, którzy
zostali przeniesieni i kontynu-
owali swà s∏u˝b´ na ziemi

potwierdzenie (w. 25) —
zapewnienie

gardziç (w. 26–27) — niena-
widziç

próba (w. 28) — sprawdzian
w ˝yciu doczesnym

zaspokojenie swych ˝àdz
(w. 28) — spe∏nienie swych
fizycznych lub ziemskich
pragnieƒ

dostosowaç (w. 32) — zmieniç

Mormon 9
„Wiem, ˝e b´dziecie mieli

moje s∏owa”

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Mormon 8 wykonaj dwa z poni˝szych
zadaƒ (A–C).

Rada dotyczàca czytania

W oparciu o to, co Moroni napisa∏ w Mormon 8:12, 17–19, 21,
23, 34–35, sporzàdê list´ „Wskazówek i porad dla czytelników
Ksi´gi Mormona”.

Opis dnia

1. W Mormon 8:26–32 Moroni opisa∏ dzieƒ, w którym Ksi´ga
Mormona wyjawiona b´dzie Êwiatu. Wypisz co najmniej
dziesi´ç warunków, o jakich powiedzia∏ Moroni, które b´dà
panowaç w tym czasie.

2. Co robi na tobie najwi´ksze wra˝enie w proroctwie Moroniego
na temat naszych czasów?

Odpowiedê dla Moroniego

1. W Mormon 8:34–35 Moroni
Êwiadczy, ˝e widzia∏ nasze
czasy. Co, w oparciu o wersety
36–41, martwi∏o go najbardziej?

2. Znajdê i wypisz wszystkie
pytania, jakie Moroni postawi∏
w Mormon 8:36–41. Nast´p-
nie napisz odpowiedê, która
wed∏ug ciebie w najwi´kszym
stopniu reprezentuje postawy
dzisiejszego Êwiata.

3. Napisz krótki list, jak gdybyÊ
odpisywa∏ Moroniemu. Wyja-
Ênij mu, co robisz w kwestiach
poruszonych przez niego w
Mormon 8:36–41.

C

B

A
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Ksi´ga Etera

Kim by∏ Eter?
Eter by∏ ostatnim prorokiem i opiekunem kronik Jeredów (zob.
Eter 15:33–34). Jego opowieÊç o powstaniu i upadku narodu
Jeredów spisana by∏a na dwudziestu czterech p∏ytach, znalezio-
nych przez lud króla Limhiego (zob. Mosjasz 8:7–11). W koƒcu
król Mosjasz przet∏umaczy∏ opowieÊç, co sprawi∏o, ˝e i on, i jego

lud wielce nad nimi boleli (zob. Mosjasz 28:18). Choç Moroni
w´drowa∏, to streÊci∏ zapisy Jeredów i w∏àczy∏ je do innych zapi-
sów Ksi´gi Mormona, poniewa˝ jego ojciec, Mormon, powie-
dzia∏, ˝e „potrzeba, aby wszyscy ludzie [...] poznali [ich dzieje]”.

Kim byli Jeredzi?
Wydarzenia opisywane w Ksi´dze Etera rozpoczynajà si´ w
czasach wie˝y Babel (ok. 2200 lat p.n.e.), kiedy Pan pomiesza∏
j´zyki. Pan pob∏ogos∏awi∏ Jereda i jego brata i ich rodziny
unikn´∏y pomieszania j´zyków, i zosta∏y doprowadzone na
kontynent amerykaƒski. Stali si´ znani jako Jeredzi. Dobrze
im si´ wiod∏o i otrzymywali b∏ogos∏awieƒstwa Pana jako Jego
wybrany lud. Jednak˝e historia Jeredów zakoƒczy∏a si´ w
praktycznie ten sam sposób, jak historia narodu Nefitów,
oko∏o 2600 lat póêniej. Duma, tajemne sprzysi´˝enia i odrzu-
canie s∏ów proroków sprawi∏y, ˝e oba te narody odwróci∏y si´
od Boga i zosta∏y ca∏kowicie zg∏adzone.

Czego mog´ nauczyç si´ z tej opowieÊci?
Ksi´ga Etera zawiera wiele opowieÊci o wojnach, buntach i znisz-
czeniach poÊród ludu Jeredów. Jednak˝e poÊród tej wielkiej nie-
godziwoÊci znajdujà si´ poruszajàce opowieÊci o ludziach, którzy
wykazywali si´ wiarà w Jezusa Chrystusa i dostàpili wielu wspa-
nia∏ych cudów z ràk Pana. Na tych stronach pojawia si´ wiele
wa˝nych doktryn. Jako cz∏onek KoÊcio∏a, ˝yjàcy w dniach ostat-
nich, ty te˝ cz´sto mo˝esz znaleêç si´ w otoczeniu z∏ych wp∏y-
wów. Lekcje p∏ynàce z Ksi´gi Etera pomogà ci pozostaç silnym i
czystym. Uwa˝nie przeczytaj ten staro˝ytny zapis i zastanów si´,
dlaczego zosta∏ zachowany. Zadaj sobie pytanie, czego mo˝esz
nauczyç si´ od tych wiernych osób, takich jak brat Jereda, Emer,
Eter i inni.

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Mormon 9 wykonaj zadanie A lub B.

Rada dla okreÊlonych grup ludzi

W Mormon 9 Moroni przemawia∏ do co najmniej czterech grup
ludzi. Podsumuj jego przes∏anie dla:

1. Tych, „którzy nie wierzà w Chrystusa” (w. 1–6).

2. Tych, „którzy [zaprzeczajà] objawieniom Boga” (w. 7–14).

3. Tych, którzy nie wierzà, ˝e Bóg mo˝e dokonywaç cudów
(w. 15–25).

4. Tych, którzy „si´ [przeciwstawiajà] dzie∏om Pana” (w. 26–31).

A

Doktryny planu Boga

W pismach Êwi´tych nie ma ani jednego fragmentu, w którym
szczegó∏owo wyjaÊnia si´ Bo˝y plan zbawienia i który poka-
zuje wzajemne relacje pomi´dzy poszczególnymi elementami
tego planu. Doktryny planu sà rozrzucone po pismach Êwi´-
tych, gdzie osoby pilnie studiujàce mogà je znaleêç i zastoso-
waç. W∏o˝ony w to wysi∏ek sprawia, ˝e proces uczenia si´ ma
wi´ksze znaczenie, a nauki ∏atwiej zapami´taç. Mormon 9
zawiera kilka wa˝nych doktryn odnoszàcych si´ do „wielkiego
planu szcz´Êcia”. Znajdê w Mormon 9 pi´ç najwa˝niejszych,
wed∏ug ciebie, doktryn, które odnoszà si´ do tego planu.
Zapisz je w swoim notatniku wraz z krótkim wyjaÊnieniem
znaczenia tej doktryny dla ca∏ego planu.

B
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Rozwiàzywanie problemów z
pomocà Pana

Skopiuj poni˝szà tabelk´ do swojego notatnika. Przeczytaj Eter
1:33–43 i odpowiedz na ka˝de pytanie, wykorzystujàc to, czego
dowiedzia∏eÊ si´ z poni˝szych wersetów.

Jeredzi przep∏yn´li przez wiele wód, kiedy zdà˝ali do ziemi
obiecanej (zob. Eter 2:6–7). Pan wiedzia∏, ˝e przebycie
morza b´dzie trudne i da∏ im szczegó∏owe instrukcje doty-
czàce tego, jak zbudowaç ∏odzie, które pomogà im w bez-
piecznym dotarciu do làdu. Podczas czytania Eter 2
porównaj ich podró˝ do ziemi obiecanej do swojego ˝ycia,
kiedy zmierzasz ku królestwu celestialnemu. Starszy
Gordon B. Hinckley, b´dàcy wówczas cz∏onkiem Kworum
Dwunastu Aposto∏ów, naucza∏, ˝e nasza podró˝ przez
˝ycie równie˝ b´dzie trudna:

„Spotykam tak wielu ludzi, którzy ciàgle narzekajà na ci´-
˝ar swoich obowiàzków. OczywiÊcie, ˝e presja jest ogromna.
Jest wiele, zbyt wiele do zrobienia. [...] Zmieƒcie sposób
myÊlenia. Ewangelia jest dobrà nowinà. Cz∏owiek istnieje
po to, by si´ radowaç. Bàdêcie szcz´Êliwi! Niech szcz´Êcie
jaÊnieje na waszych twarzach i przemawia w waszych Êwia-
dectwach. [...]

Eter 2
Jeredzi budujà barki

w. 41–43w. 39–40w. 38

w. 37w. 37w. 36

w. 35w. 35w. 33–34

W jaki sposób Pan
ich pob∏ogos∏awi∏?

Jakie podj´li
dzia∏anie?

Jaki by∏ problem?

B

Czy by∏ taki czas, kiedy potrzebowa∏eÊ szczególnej pomocy od
Pana — kiedy potrzebowa∏eÊ b∏ogos∏awieƒstw lub si∏y, prze-
kraczajàcej t´, jakà posiadasz? Dwie rodziny ˝yjàce w cza-
sach wie˝y Babel potrzebowa∏y szczególnej pomocy od Pana.
Podczas czytania Eter 1 poszukaj fragmentu, który mówi,
jakiego szczególnego b∏ogos∏awieƒstwa potrzebowali i zwróç
uwag´ na to, w jaki sposób byli do tego upowa˝nieni.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Eter 1

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Eter 1 wykonaj zadanie A i B.

Napisz streszczenie

Eter 1:2 odnosi si´ do „dwudziestu czterech p∏yt”. Przejrzyj ilu-
stracj´ „G∏ówne êród∏a pochodzenia p∏yt Ksi´gi Mormona” (str.
12) oraz poni˝sze fragmenty z pism Êwi´tych i napisz streszcze-
nie tego, czego dowiedzia∏eÊ si´ o tych zapisach: Mosjasz 8:9;
21:27; 22:14; 28:11; Alma 37:21–32.

A

nastàpi∏o (w. 4) — sta∏o si´

przysiàg∏ w gniewie (w. 33)
— obieca∏ w z∏oÊci

pomiesza∏ (w. 33–37) —
zmieni∏, pogmatwa∏

pójd´ przed (w. 42) — popro-
wadz´

Eter 1
Jeredzi w czasach wie˝y Babel
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RadoÊç mi dajà s∏owa Jenkinsa Lloyda Jonesa. [...]

‘Ka˝dy, kto wyobra˝a sobie, ˝e rozkosz jest czymÊ normal-
nym, zmarnuje wiele czasu, biegajàc woko∏o i krzyczàc, ˝e
zosta∏ okradziony.

Wi´kszoÊç pi∏ek nie trafia celu. Wi´kszoÊç kawa∏ków wo∏o-
winy jest twarda. Wi´kszoÊç dzieci wyrasta po prostu na
prawych ludzi. Wi´kszoÊç szcz´Êliwych ma∏˝eƒstw wymaga
w du˝ym stopniu wzajemnej tolerancji. Wi´kszoÊç wykony-
wanej pracy jest cz´sto bardziej nudna ni˝ interesujàca.

˚ycie jest jak podró˝ starà kolejà — sà opóênienia, zmiany
trasy, dym, kurz, popió∏ i szarpni´cia, z rzadka jedynie uroz-
maicane pi´knymi krajobrazami i podniecajàcà pr´dkoÊcià.

Ca∏a sztuka polega na tym, by dzi´kowaç Panu za to, ˝e
pozwoli∏ nam na t´ podró˝’ (Deseret News, 12 czerwca
1973)” (Four Imperatives for Religious Educators
[przemówienie skierowane do nauczycieli religii, 15 wrzes.
1978], 4).

Zrozumienie pism Êwi´tych
Eter 2

Eter 2:13 — „Moriankumer”
„Kiedy Starszy Reynolds
Cahoon mieszka∏ w Kirtland,
urodzi∏ mu si´ syn. Pewnego
dnia, kiedy Prezydent Józef
Smith mija∏ jego drzwi, zawo∏a∏
Proroka i poprosi∏ go, by pob∏o-
gos∏awi∏ dziecko i nada∏ mu
imi´. Józef uczyni∏ to i nada∏
ch∏opcu imi´ Mahonri Morian-
kumer. Kiedy skoƒczy∏ b∏ogo-
s∏awieƒstwo, po∏o˝y∏ dziecko
na ∏ó˝ku i zwróciwszy si´ do
Starszego Cahoona powiedzia∏:
‚Imi´, które nada∏em twojemu
synowi, jest imieniem brata
Jereda, które Pan mi w∏aÊnie
pokaza∏ (objawi∏)’” („Questions

and Answers”, Improvement Era, lipiec 1905, 705).

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Eter 2 wykonaj dwa z poni˝szych
zadaƒ (A–C).

Odpowiedz na pytanie

Wyobraê sobie, ˝e przyjaciel, który nie jest cz∏onkiem KoÊcio∏a,
pyta ci´, co oznacza zwrot „ziemia obiecana” (Eter 2:9). Na

A

sid∏a (w. 2) — pu∏apki

co oznacza (w. 3) — co mo˝na
przet∏umaczyç

barki (w. 6, 16, 18) — ∏odzie

pozwoliç (w. 7, 22) — zgo-
dziç si´, zezwoliç

zachowa∏ (w. 7) — oszcz´-
dzi∏, ochroni∏

karciç (w. 14) — besztaç,
poprawiaç

roztrzaskane (w. 23) — pot∏u-
czone

podstawie Eter 2:8–12 zapisz, co byÊ powiedzia∏, by pomóc
przyjacielowi zrozumieç jedno ze znaczeƒ tego wyra˝enia, jak
odnosi si´ ono do ziemi w tych wersetach.

Napisz wypowiedê rozpoczynajàcà si´
od s∏ów: „I tak widzimy”

Po przeczytaniu Eter 2:13–16 zastanów si´, jakà lekcj´ przeka-
zuje ta opowieÊç i zapisz wypowiedê, rozpoczynajàcà si´ od
s∏ów: „I tak widzimy”, która podsumuje, czego Pan chce, aby-
Êmy nauczyli si´ z tego doÊwiadczenia.

Narysuj ilustracj´

1. Przejrzyj Eter 2:16–25 i narysuj ilustracj´, przedstawiajàcà to,
jak wyobra˝asz sobie barki Jeredów. Twój rysunek powinien
pokazywaç dzia∏anie barek oraz przyczyny tego, ˝e ich pro-
jekt by∏ dobry.

2. Korzystajàc z Eter 2:1–7; 6:1–4, wykonaj list´ tego, co Jeredzi
zabrali na barki.

GdybyÊ umar∏, jakà cech´ charakteru chcia∏byÊ, by ludzie
przypisywali twojemu ˝yciu? Brat Jereda by∏ znany ze

Eter 3
Âwi´ta wizja

C

B
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zawartoÊci tej kroniki. Podczas czytania poszukaj odpowiedzi
na poni˝sze pytania: Dlaczego nie posiadamy zapisów brata
Jereda, które moglibyÊmy studiowaç? Co musi si´ staç,
zanim jego zapisy b´dà otwarte? Czego b´dzie si´ wymagaç
od ka˝dego z nas?

Zrozumienie pism Êwi´tych
Eter 4

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Eter 4 wykonaj zadanie A i zadanie B lub C.

WyjaÊnij, co on by powiedzia∏

Na podstawie Eter 4:1–6 napisz, jak, twoim zdaniem, Moroni
móg∏by odpowiedzieç na poni˝sze pytania:

1. Dlaczego musia∏eÊ ukryç kroniki i interpretory?

2. Co musi si´ staç, zanim zapisy b´dà objawione?

3. O czym czyta∏eÊ w tych kronikach?

Napisz definicj´

Przeczytaj Eter 4:11–12 i zapisz definicj´ s∏owa dobro, zgodnie
z tym, jak jest u˝yte w tych wersetach.

Napisz zdanie podsumowujàce

U˝ywajàc ka˝dego z poni˝szych s∏ów z Eter 4:13–19, zapisz
dwa lub trzy zdania, które wyra˝ajà g∏ównà ide´ tego frag-
mentu: ludzie innych narodów, wyjawiç, rozerwaç, wyjawione,
rozpoczàç, wyniesiony.

C

B

A

objawione (w. 2, 4, 14, 16) —
ods∏oni´te

zmarnieli (w. 3) — stopniowo
upadali

interpretory (w. 5) — Urim i
Tummim

przekl´ty (w. 8) — pot´piony,
m´czony

rozerwiecie (w. 15) — znisz-
czycie

rozpoczà∏ (w. 17) — zaczà∏

swojej wiary. W rzeczywistoÊci, dzi´ki swej wierze zobaczy∏
Jezusa Chrystusa, który jeszcze nie przyszed∏ na ziemi´.
Starszy Jeffrey R. Holland, cz∏onek Kworum Dwunastu
Aposto∏ów, wyjaÊni∏, ˝e kiedy Chrystus powiedzia∏: „Nigdy
nie ukaza∏em si´ ˝adnemu cz∏owiekowi, którego stworzy-
∏em” (Eter 3:15), „mówi∏ On do brata Jereda: ‚Nigdy nie
ukaza∏em si´ cz∏owiekowi w ten sposób, bez mojej woli,
powodowany jedynie wiarà cz∏owieka’. Z regu∏y
zaprasza si´ proroków przed oblicze Pana. [...] Oczywiste
jest, ˝e Pan po∏àczy∏ bezprecedensowà wiar´ z tà bezprece-
densowà wizjà” (Christ and the New Covenant, 23).
Studiujàc Eter, 3 poszukaj fragmentu, który mówi, czego
jeszcze mo˝esz nauczyç si´ od brata Jereda o mocy wiary.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Eter 3

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Eter 3 wykonaj zadanie A i B.

Przeczytaj, szukajàc odpowiedzi

Podczas studiowania Eter 3:1–8 odpowiedz na poni˝sze pytania:

1. Dlaczego brat Jereda wykona∏ przezroczyste kamienie?

2. Dlaczego brat Jereda uwa˝a∏, ˝e Pan mo˝e byç z∏y?

3. O co modli∏ si´ brat Jereda?

Czego si´ dowiedzia∏eÊ?

W Eter 3 brat Jereda wiele dowiedzia∏ si´ na temat Jezusa Chry-
stusa, ˝e jest „Êwiat∏em, ˝yciem i prawdà Êwiata” (Eter 4:12).
Przejrzyj Eter 3 i wypisz co najmniej dziesi´ç prawd, jakich
dowiedzia∏eÊ si´ o Zbawicielu.

Byç mo˝e przypominasz sobie, ˝e cz´Êç z∏otych p∏yt, jakie
otrzyma∏ Prorok Józef Smith, by∏a zapiecz´towana. Czy kie-
dykolwiek zastanawia∏eÊ si´, co zawiera ta cz´Êç Êwi´tych
zapisów? W Eter 4 Moroni poda∏ kilka wyjaÊnieƒ w kwestii

Eter 4
Pokuta i przyjÊcie do Chrystusa

B

A

wytopi∏ (w. 1, 3) — rozgrza∏
i przetopi∏

szalejàce morze (w. 3) —
morze w czasie groênego
sztormu

zas∏ona (w. 6, 19–20) — zas∏a-
niajàca kurtyna lub bariera

poraziç (w. 8) — uderzyç

dwa kamienie (w. 23, 28) —
Urim i Tummim
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Eter 5 to przes∏anie od Moroniego dla przysz∏ego t∏umacza
Ksi´gi Mormona — Proroka Józefa Smitha. Wyobraê sobie,
jak czu∏ si´ Prorok Józef Smith, kiedy dowiedzia∏ si´ z tego
rozdzia∏u, ˝e z∏ote p∏yty b´dzie widzieç trzech innych Êwiad-
ków. Jak sàdzisz, co jeszcze w przes∏aniu Moroniego wzbu-
dzi∏o jego szczególne zainteresowanie?

Zrozumienie pism Êwi´tych
Eter 5

mieç przywilej (w. 2) — byç
faworyzowanym, b∏ogos∏a-
wionym, wybranym

z ca∏à pewnoÊcià (w. 3) —
bez wàtpienia

zatwierdziç (w. 4) —
dowieÊç, poÊwiadczyç
prawdziwoÊç

Eter 5
Obietnica Trzech Âwiadków

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Eter 5 wykonaj zadanie A i B.

Zapisz swoje Êwiadectwo

Przeczytaj Eter 5:3 i zwróç uwag´ na zwrot z ca∏à pewnoÊcià.

1. Przeczytaj „Âwiadectwo Trzech Âwiadków”, znajdujàce si´ na
poczàtku Ksi´gi Mormona. Co si´ sta∏o, co pozwoli∏o im „wie-
dzieç z ca∏à pewnoÊcià”, ˝e zapisy Nefitów sà prawdziwe?

2. Zapisz doÊwiadczenie dotyczàce Ksi´gi Mormona, które
pomog∏o ci przekonaç si´, ˝e jest prawdziwa.

WyjaÊnij, dlaczego

Po przeczytaniu Eter 5:4–6 wyjaÊnij, dlaczego, twoim zdaniem,
Pan potrzebuje i powo∏uje Êwiadków, by Êwiadczyli o prawdzi-
woÊci Ksi´gi Mormona.

Có˝ za niebezpiecznà i przera˝ajàcà podró˝ musieli podjàç
Jeredzi, przemierzajàc ocean! Zwróç uwag´, w jaki sposób
Pan pomóg∏ im i pocieszy∏ ich. JakiÊ czas po przybyciu do
ziemi obiecanej lud zapragnà∏ od brata Jereda czegoÊ, co go
wielce zmartwi∏o. Podczas czytania zastanów si´ nad tym,
dlaczego go o to poprosili, wiedzàc, ˝e b´dzie si´ tak czu∏.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Eter 6

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Eter 6 wykonaj zadanie A i B.

Zapisz notatk´ w dzienniku 

Przeczytaj Eter 6:1–11 i wyobraê sobie, ˝e jesteÊ pasa˝erem na
jednej z barek Jeredów.

A

przetrwaç (w. 4) — prze˝yç

powierzajàc si´ (w. 4) — pod-
porzàdkowujàc si´, ufajàc

burze (w. 6) — gwa∏towne
wichry

szczelne (w. 7) — wodo-
odporne

wyrzàdziç krzywd´ (w. 10) —
uszkodziç, zraniç

ci´˝ki cios (w. 23) — bardzo
niepokojàcy

zmuszaç (w. 25) — wymagaç,
wymuszaç

Eter 6
Jeredzi przeprawiajà si´ przez ocean

B

A
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Rada brata Jereda, który sprzeciwi∏ si´ pomys∏owi posiada-
nia króla, by∏a natchniona, co pokazujà konflikty i ˝àdza
w∏adzy zwiàzane z rzàdami królów. Potomkowie Orihaha
walczyli ze sobà o kontrol´ nad królestwem. Ta niegodziwoÊç
poÊród rzàdzàcych doprowadzi∏a do niegodziwoÊci poÊród
ludu. W czasie czytania Eter 7 zwróç uwag´ na to, co w
koƒcu przywiod∏o ludzi do pokuty.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Eter 7

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Eter 7 wykonaj zadanie A.

Kto jest kim?

Z uwagà przestudiuj Eter 7:1–8:7 i skopiuj poni˝szy wykres
genealogiczny do swojego notatnika.

1. Wype∏nij puste miejsca w wykresie.

2. ZakreÊl imiona tych, którzy byli królami.

3. Zapisz liter´ „P” przy tych, którzy byli prawi i liter´ „N”
przy niegodziwych.

A

wyda∏ ustaw´, ustanowi∏
(w. 24–25) — doprowadzi∏

wytopi∏ (w. 9) — wykona∏
z rudy

ubli˝ali (w. 24) — mówili w
sposób obraêliwy

Eter 7
Synowie Orihaha

1. Zapisz notatk´ w dzienniku, która opisuje jeden dzieƒ na barce.
Nie zapomnij napisaç o stanie barek, warunkach podró˝y, prze-
ra˝ajàcych momentach i szcz´Êliwych chwilach.

2. Porównaj trudnoÊci, z jakimi si´ spotykali, z problemami,
jakim ty stawiasz czo∏o w czasie podró˝y zwanej ˝yciem.
Napisz, co daje ci „Êwiat∏o” w twoim ˝yciu i w jaki sposób
twoje ˝ycie b∏ogos∏awione jest z tego powodu.

Przygotuj oÊwiadczenie dla prasy

Wyobraê sobie, ˝e reporterzy telewizyjni przeprowadzajà
wywiad z Jeredem i jego rodzinà na temat pragnienia ludu, by
posiadaç króla. Na podstawie Eter 6:22–30 napisz, jak, twoim
zdaniem, wymienione osoby mog∏yby odpowiedzieç na poni˝-
sze pytania:

• Brat Jereda: „Dlaczego jesteÊ przeciw wyznaczeniu króla?”

• Jered: „Jakie sà twoje odczucia co do pomys∏u posiadania
króla?”

• Pagag: „Jaka jest twoja odpowiedê na propozycj´ nominowa-
nia ci´ na króla?”

• Orihah: „Dlaczego przyjà∏eÊ nominacj´ na króla?”

B
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4. Odpowiedz na poni˝sze pytania dotyczàce tego wykresu:

a. W jaki sposób widaç z tego, ˝e wype∏ni∏o si´ proroctwo
brata Jereda, zapisane w Eter 6:23?

b. Która osoba w tej rodzinie zrobi∏a na tobie najwi´ksze
wra˝enie? Dlaczego?

Nadal istnia∏y problemy, kiedy przywódcy Jeredów walczyli
mi´dzy sobà o w∏adz´ i bogactwo. Jednak˝e w Eter 8 pro-
blemy stajà si´ bardziej powa˝ne. Zwróç uwag´ na to, kiedy
wkrad∏o si´ z∏o, które w koƒcu doprowadzi∏o do zniszczenia
ca∏ego narodu Jeredów. Moroni zakoƒczy∏ rozdzia∏ surowym
ostrze˝eniem dla wszystkich przysz∏ych czytelników. W jaki
sposób jego ostrze˝enie odnosi si´ do ciebie?

Zrozumienie pism Êwi´tych
Eter 8

Eter 8:9–22 — Tajne sprzysi´˝enia
Tajne sprzysi´˝enie to grupa niegodziwych ludzi, którzy w
tajemnicy ∏àczà si´ razem, by k∏amaç, oszukiwaç, kraÊç, mordo-
waç i robiç wszystko, by zdobyç bogactwa lub w∏adz´ (zob.
Helaman 7:21; 8:26–28). Pierwsze tajne sprzysi´˝enie zawiàzane
zosta∏o pomi´dzy Szatanem a Kainem, który zabi∏ swojego
brata Abla (zob. Moj˝esz 5:28–32). Tajne sprzysi´˝enia dopro-
wadzi∏y do zag∏ady ludzi w czasach Noego oraz ca∏ych spo-
∏ecznoÊci Jeredów i Nefitów (zob. Eter 8:21).

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Eter 8 wykonaj zadanie A.

G∏os ostrze˝enia

Zapisz ostrze˝enie, jakie da∏byÊ w nast´pujàcych sytuacjach:

1. JesteÊ tajnym policjantem i odkry∏eÊ plan Akisza (zob. Eter
8:4–12). Napisz raport, by ostrzec swego zwierzchnika przed
tym sekretnym planem.

A

sprytna (w. 8) — bystra

umyÊliç (w. 8) — stworzyç,
rozwinàç

przysi´gaç (w. 13–14) — obie-
cywaç

zdradziç (w. 14) — powie-
dzieç, ujawniç

przysi´ga (w. 15–16, 20) —
obietnica

wstr´tne (w. 18) — okropne,
niszczàce

pomsta (w. 22, 24) — kara

omamiç (w. 25) — oszukaç

Eter 8
Poczàtek tajnych sprzysi´˝eƒ

2. Prorok wyznaczy∏ ci´, byÊ wyg∏osi∏ przemówienie w oparciu
o Eter 8:20–26. Napisz notatk´ zawierajàcà ostrze˝enie, jakie,
twoim zdaniem, potrzebne jest cz∏onkom KoÊcio∏a.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Eter 9

Eter 9 — Kto jest kim w Eter 9?
Poni˝ej znajduje si´ wykres chronologiczny, który pomo˝e ci
zrozumieç wiele postaci i wydarzeƒ z Eter 9.

zysk (w. 11) — bogactwa

kurelomy i kumomy (w. 19)
— nie jest pewne, jakie to by∏y
zwierz´ta

przyjà∏ (w. 26) — zaakcep-
towa∏

susza (w. 30) — kl´ska g∏odu

zagrodzi∏y (w. 33) — zablo-
kowa∏y

˝ywili si´ (w. 34) — jedli
chciwie

od˝yli (w. 35) — odzyskali si∏´

Eter 9 opowiada zarówno o tych, którzy byli najlepszà jak i
najgorszà cz´Êcià spo∏eczeƒstwa Jeredów. Przeczytasz tu o
niegodziwych i prawych królach, synach, którzy byli wierni i
synach, którzy zbuntowali si´ przeciwko swym ojcom. Pod-
czas czytania poszukaj fragmentów, które mówià, w jaki spo-
sób lud i królowie zmienili si´, kiedy wzros∏a niegodziwoÊç.

Eter 9
Wp∏yw pragnàcych w∏adzy i zysku
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WyjaÊnij wyra˝enie

Moroni napisa∏ w Eter 10:28, ˝e „˝aden inny naród nie by∏ bar-
dziej od nich b∏ogos∏awiony”.

1. O kim on mówi∏?

2. Jak sàdzisz, jaki by∏ cel Moroniego, kiedy wypowiedzia∏
te s∏owa?

Prorocy Boga powo∏ywani sà, aby g∏osiç pokut´. Ci, którzy
stosujà si´ do rad proroków, dowiadujà si´, ˝e On dotrzy-
muje Swojego s∏owa i otrzymujà obiecane b∏ogos∏awieƒstwa.
Ci, którzy nie s∏uchajà proroków, odci´ci sà od tych b∏ogos∏a-
wieƒstw (zob. NiP 1:14). Prorocy wiele razy ostrzegali Jere-
dów, by odpokutowali. W naszych czasach, jak i w
przesz∏oÊci, ich ostrzegawcze nawo∏ywanie si´ga niegodzi-
wych, by odpokutowali i przyszli do Pana. JeÊli tego nie
uczynià, czeka ich zag∏ada. Czytajàc o tym, jak Jeredzi
doprowadzili do zag∏ady swoje spo∏eczeƒstwo, zastanów si´,
czego mo˝esz si´ nauczyç z ich b∏´dów.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Eter 11

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Eter 11 wykonaj zadanie A lub B.

Zapisz wyjaÊnienie

Przeczytaj Eter 11:1–5, 13–23 i odpowiedz na nast´pujàce pytania:

1. Dlaczego Jeredzi odrzucili proroków i chcieli ich zabiç?

2. Jak sàdzisz, w jaki sposób ludzie mogà odrzucaç proroka w
dzisiejszych czasach?

3. Jak sàdzisz, dlaczego wa˝ne jest, by post´powaç zgodnie z
radà proroka?

A

kl´ska (w. 6) — nieszcz´Êcie,
niedola

zaraza (w. 7) — choroby
zakaêne

Eter 11
Prorocy ostrzegajà przed zag∏adà

CStudiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Eter 9 wykonaj zadanie A.

Przygotuj sprawozdanie

Korzystajàc z Eter 9:1–9 napisz, co Nimrach móg∏ powiedzieç w
swoim sprawozdaniu przekazanym Omerowi na temat tego, co
sta∏o si´ w królestwie.

Wydaje si´, ˝e Jeredzi nie wyciàgali wniosków ze swoich
przesz∏ych doÊwiadczeƒ. Wcià˝ pope∏niali te same grze-
chy. Podczas czytania Eter 10 zastanów si´, w jaki sposób
dobrobyt wp∏ynà∏ na problemy Jeredów. Czego mieliÊmy
si´ nauczyç, zgodnie z zamierzeniem Moroniego, na pod-
stawie jego relacji o wielu królach Jeredów?

Zrozumienie pism Êwi´tych
Eter 10

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Eter 10 wykonaj zadanie A i B lub C.

Napisz wst´p

Przejrzyj Eter 10:1–8 i napisz krótkà notatk´ przedstawiajàcà
Szeza i Riplakisza. Pami´taj, ˝e we wst´pie powinieneÊ napisaç
o tym, co robili ludzie i jakie korzyÊci sta∏y si´ ich udzia∏em
jako przywódców.

Osàdê

1. Wypisz w swoim notatniku dwunastu przywódców Jeredów
z Eter 10:9–34.

2. Przy ka˝dym imieniu napisz, czy przywódca przestrzega∏
przykazaƒ, czy te˝ nie albo ˝e nie jesteÊ pewien.

B

A

ci´˝ary (w. 5) — trudnoÊci

cierpieli (w. 7) — zn´cano si´
nad nimi, nak∏adano jarzma,
powodowano trudnoÊci lub z∏o

Eter 10
Królowie Jeredów

A
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WyjaÊnij diagram

Podczas studiowania Eter 11:5–12 zastanów si´ nad nast´pujà-
cym diagramem.

1. Znajdê kluczowe wydarzenia dla ka˝dego z podanych
odsy∏aczy.

2. WyjaÊnij, w jaki sposób diagram ten przedstawia to, co sta∏o
si´ w narodzie Jeredów.

Czym jest wiara w Pana Jezusa Chrystusa? W jaki sposób
mo˝e udoskonaliç twoje ˝ycie? W jaki sposób wzrost wiary
mo˝e daç ci moc do b∏ogos∏awienia ˝ycia innych osób? Jakie
sà niektóre przyk∏ady tego, jak wiara jest mocà? W jaki spo-
sób Bóg pomaga nam zdobyç wiar´? W jaki sposób wzrost
wiary w Boga mo˝e daç ci moc do b∏ogos∏awienia ˝ycia
innych osób? Moroni udziela odpowiedzi na te i inne wa˝ne
pytania, kiedy naucza ze swego doÊwiadczenia o wierze,
nadziei i mi∏oÊci.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Eter 12

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Eter 12 wykonaj dwa z poni˝szych
zadaƒ (A–C).

powstrzymaç (w. 2) — zatrzy-
maç, zapobiec

dostàpienie, dostàpiç (w. 8–9)
— otrzymaç

mi∏oÊç bliêniego (w. 28,
34–37) — czysta mi∏oÊç
Chrystusa

Eter 12
Wa˝noÊç wiary, nadziei i mi∏oÊci

bliêniego

B Fragment z pisma Êwi´tego do
opanowania — Eter 12:6

Wyobraê sobie, ˝e otrzyma∏eÊ list od przyjaciela, który interesuje
si´ KoÊcio∏em i który wàtpi w opowieÊç Proroka Józefa Smitha o
Pierwszej Wizji, i prosi o dowód na prawdziwoÊç tej opowieÊci.
Wykorzystujàc Eter 12:4–9, napisz odpowiedê na list.

Sporzàdê list´

Przeczytaj Eter 12:10–22.

1. Wymieƒ przyk∏ady cudów, jakie przytoczy∏ Moroni, by
nauczaç o wierze.

2. Wybierz jeden z tych cudów i napisz, gdzie w pismach Êwi´-
tych mo˝na znaleêç jego opis.

3. W∏asnymi s∏owami podsumuj g∏ównà ide´, jakiej naucza∏
Moroni w tych przyk∏adach.

Fragment z pisma Êwi´tego do
opanowania — Eter 12:27

Wyobraê sobie, ˝e poproszono ci´, byÊ poprowadzi∏ lekcj´ na
temat Eter 12:27–29. Zapisz jeden przyk∏ad, który poka˝e, w jaki
sposób ten fragment odnosi si´ do wspó∏czesnych doÊwiadczeƒ.
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Zrób kilka wpisów do dziennika

Przeczytaj Eter 13:13–22 i zrób
cztery wpisy do dziennika z
pozycji kogoÊ, kto ukrywa
si´ w tym samym miejscu, co
Eter. Twoje wpisy powinny
poinformowaç o czasie ukry-
wania si´ Etera.

Czy Jeredzi mogli staç si´ bardziej brutalni i niegodziwi, ni˝
byli? Czytajàc Eter 14, zastanów si´, dlaczego Moroni napi-
sa∏ o skrajnej niegodziwoÊci Jeredów. Dlaczego jest to tak
wa˝na lekcja p∏ynàca z Ksi´gi Mormona?

Zrozumienie pism Êwi´tych
Eter 14

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Eter 14 wykonaj zadanie A i B.

Rozpoznawanie postaci

Eter 14:1–17 wspomina o czterech przywódcach Jeredów, oprócz
Koriantumra.

1. Wypisz imiona tych czterech m´˝czyzn.

2. WyjaÊnij, co sta∏o si´ z ka˝dym z tych przywódców i z
Koriantumrem.

WyÊlij wiadomoÊç prasowà

JesteÊ korespondentem wojennym odpowiedzialnym za wysy-
∏anie wiadomoÊci prasowych do tych, którzy nie biorà udzia∏u
w wojnie. Przejrzyj Eter 14:18–31 i napisz trzy krótkie raporty
do swojego redaktora, które pomogà twoim czytelnikom zrozu-
mieç, co si´ dzieje podczas wojny domowej Jeredów.

B

A

trzyma∏ si´ (w. 2) — mocno
dzier˝y∏

otoczy∏ (w. 5) — ciàgle atako-
wa∏, okrà˝y∏

Eter 14
Czas wielkiej wojny i zniszczenia
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Dziesiàta zasada wiary mówi, ˝e wierzymy, i˝ „Syjon
(Nowa Jerozolima) zostanie zbudowany na kontynencie
amerykaƒskim”. Czy kiedykolwiek zastanawia∏eÊ si´, co to
znaczy, gdzie zostanie zbudowany Syjon, kiedy to b´dzie lub
kto go zbuduje? Proroctwo to ma wielkie znaczenie dla
wydarzeƒ poprzedzajàcych Drugie PrzyjÊcie Zbawiciela.
Czytajàc Eter 13, poszukaj fragmentu, który mówi, czego
ten rozdzia∏ uczy na temat Nowej Jerozolimy.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Eter 13

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Eter 13 wykonaj zadanie A lub B.

Napisz notatk´ do encyklopedii

Poproszono ci´, byÊ napisa∏ notatk´ do encyklopedii dla dzieci.
Twoim tematem jest Nowa Jerozolima. Na podstawie Eter
13:1–12 napisz notatk´, sk∏adajàcà si´ z pi´çdziesi´ciu s∏ów tak,
aby mog∏o jà zrozumieç jedenastoletnie dziecko.

A

opad∏y (w. 2) — cofn´∏y si´,
zmniejszy∏y si´

reszta (w. 6) — ci, którzy
pozostali

zawstydzeni (w. 8) — zmie-
szani, wprawieni w zak∏opo-
tanie, sfrustrowani

jaskinia (w. 13) — jama, grota

powstrzymaç (w. 31) —
zatrzymaç, zapobiec

Eter 13
Nowe Jeruzalem
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Nadszed∏ koniec Jeredów. Czy ktoÊ przetrwa∏? Co sta∏o si´ z
prorokiem Eterem? Podczas czytania o zag∏adzie Jeredów opi-
sanej przez Moroniego pami´taj, ˝e Nefici doprowadzili do
w∏asnej zag∏ady w podobny sposób. Co mog∏o przypominaç
si´ Moroniemu, kiedy pisa∏ o Jeredach? Zastanów si´, jakie
nauki musimy czerpaç od tych wielkich niegdyÊ narodów.

Eter 15
Koniec spo∏ecznoÊci Jeredów

Zrozumienie pism Êwi´tych
Eter 15

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Eter 15 wykonaj dwa z poni˝szych
zadaƒ (A–C).

Napisz list

Przejrzyj Eter 15:1–12 i napisz list, jaki, twoim zdaniem,
Koriantumr móg∏ napisaç do swojej rodziny.

WyjaÊnij, dlaczego

Z uwagà przeczytaj Eter 15:19 i napisz notatk´, która wyjaÊnia,
dlaczego sytuacja opisana w Eter 15:13–22 by∏a tak straszna dla
Jeredów.

Jaka p∏ynie z tego nauka?

Po przeczytaniu Eter 15:19 napisz, jakà lekcj´, twoim zdaniem,
Moroni chcia∏, abyÊmy wyciàgn´li z historii ludu Jeredów (zob.
tak˝e Omni 1:20–22).

C

B

A

wszystko (w. 3) — ka˝dy
szczegó∏

lamentowaç (w. 16) — p∏a-
kaç, byç w ˝a∏obie

przeszywaç (w. 16–17) — roz-
dzieraç
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pomocne w rozpoznaniu znaków i praktyk prawdziwego
KoÊcio∏a Jezusa Chrystusa (zob. Moroni 1–6; 8:10–12; 10:8–18).
Moroni Êwiadczy∏, ˝e jedynie dzi´ki Jezusowi Chrystusowi
mo˝emy zostaç uÊwi´ceni i udoskonaleni. To g∏´bokie przes∏a-
nie jest w∏aÊciwym zakoƒczeniem przes∏ania Ksi´gi Mormona,
której zadaniem jest przekonanie wszystkich ludzi, ˝e „Jezus
jest Chrystusem, Wiecznym Bogiem” (strona tytu∏owa Ksi´gi
Mormona).

Wyobraê sobie, ˝e jesteÊ sam. Nie masz domu, twoi przyja-
ciele i rodzina zostali zabici, a ich mordercy nastajà teraz na
twoje ˝ycie. Taka by∏a sytuacja Moroniego, kiedy ukoƒczy∏
zapisy swojego ojca. Chocia˝ sàdzi∏, ˝e nie ma zbyt wiele
czasu na pisanie, z uwagà doda∏ to, co w jego przekonaniu
b´dzie cenne dla przysz∏ych pokoleƒ. Podczas czytania
Moroni 1–3 poszukaj wa˝nych doktryn i obrz´dów ewange-
lii oraz zasad zarzàdzania KoÊcio∏em.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Moroni 1

Moroni 2

Moroni 3

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Moroni 1–3 wykonaj dwa z poni˝szych
zadaƒ (A–C).

Napisz notk´ z podzi´kowaniem

Przejrzyj Moroni 1 i napisz do Moroniego notk´ z podzi´kowa-
niem, w której wyrazisz uznanie z powodu stawienia czo∏a
wyzwaniom i wdzi´cznoÊç za jego prac´.

A

wyznaczaç (ustanawiaç) (w. 1,
3–4) — nadawaç upowa˝nie-
nie kap∏aƒskie

uczniowie (w. 1) — dwuna-
stu przywódców KoÊcio∏a
poÊród Nefitów

zapisa∏em streszczenie (w. 1)
— ukoƒczy∏em spisywanie
krótszej wersji

wbrew (w. 4) — inaczej ni˝,
w przeciwieƒstwie

Moroni 1–3
Upowa˝nienie kap∏aƒskie

Podobnie jak wykrzyknik na koƒcu zdania, tak i Êwiadectwo
Moroniego jest stosownym zakoƒczeniem Ksi´gi Mormona.
Pan da∏ Moroniemu niezwyk∏à wizj´ naszych czasów. Mówiàc
do nas, Moroni Êwiadczy∏: „Oto mówi´ do was, jakbyÊcie byli
obecni, chocia˝ was nie ma. Ale Jezus Chrystus pokaza∏ mi was,
˝e wiem, jak post´pujecie” (Mormon 8:35). Jako ˝e Moroni
nada∏ swym pismom proroczà perspektyw´, wa˝ne jest dowie-
dzieç si´ wi´cej na jego temat i na temat jego przes∏ania.

Kim by∏ Moroni?

Dlaczego powinienem czytaç Ksi´g´
Moroniego?
Moroni zawar∏ w tej ksi´dze zaproszenie dla wszystkich ludzi,
aby „[przystàpili] do Chrystusa” (Moroni 10:32). Czytajàc te
rozdzia∏y, znajdziesz nauki Moroniego, dotyczàce tego, jak to
zrobiç. Szczerym poszukiwaczom prawdy wyjaÊni∏, w jaki spo-
sób odró˝niaç dobro od z∏a (zob. Moroni 7:13–19) oraz w jaki
sposób mo˝na si´ dowiedzieç, ˝e Ksi´ga Mormona jest praw-
dziwa (zob. Moroni 10:4–5). Zawar∏ tu wa˝ne szczegó∏y,

Starszy Mark E. Petersen, cz∏onek Kworum Dwunastu Aposto-
∏ów, wyjaÊni∏, ˝e Moroni „mieszka∏ w Ameryce jakieÊ tysiàc
pi´çset lat temu i by∏ prorokiem Boga tamtych czasów. On i
jego ojciec, Mormon, byli historykami opisujàcymi dzieje ludu,
który wczeÊniej zamieszkiwa∏ t´ ziemi´. Spisali histori´ swo-
jego narodu, wyryli jà na z∏otych p∏ytach, by przetrwa∏a zawie-
ruch´ dziejów, poniewa˝ kronika ta mia∏a mieç ogromne
znaczenie w dniach ostatnich” (w: Conference Report, paêdz.
1983, 41 lub Ensign, list. 1983, 29).

Moroni ukry∏ Êwi´te zapisy na wzgórzu Kumorah oko∏o 421 r.
n.e. P∏yty te pozostawa∏y tam do 22 wrzeÊnia 1827 r., kiedy
Moroni jako anio∏ wys∏any przez Pana przekaza∏ p∏yty Proro-
kowi Józefowi Smithowi, aby je przet∏umaczy∏ (zob. Józef
Smith — Historia 1:59).
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WyjaÊnij to osobie nie b´dàcej
cz∏onkiem

PrzypuÊçmy, ˝e nie
b´dàcy cz∏onkiem
KoÊcio∏a przyjaciel przy-
chodzi na spotkanie
sakramentalne i widzi,
˝e ktoÊ jest konfirmowany
na cz∏onka KoÊcio∏a.
Na podstawie Moroni 2
zapisz, co powiedzia∏byÊ
przyjacielowi na temat
tego obrz´du i mocy,

dzi´ki której nadawany jest dar Ducha Âwi´tego.

Zrób plan

Twój biskup lub prezydent gminy poprosi∏ ci´, byÊ naucza∏
m∏odych m´˝czyzn na temat Kap∏aƒstwa Aarona na podstawie
Moroni 3. Napisz plan tego, czego b´dziesz nauczaç.

Starszy David B. Haight, cz∏onek Kworum Dwunastu Apo-
sto∏ów, powiedzia∏: „Naszym najcenniejszym doÊwiadczeniem
zwiàzanym z oddawaniem czci podczas spotkania sakramen-
talnego jest Êwi´ty obrz´d sakramentu, poniewa˝ daje nam
mo˝liwoÊç skupienia naszych umys∏ów i serc na Zbawicielu i
Jego ofierze” (w: Conference Report, wrzes.–paêdz. 1989, 75
lub Ensign, list. 1989, 61). Stosowne jest wi´c, ˝e Moroni
poczu∏ natchnienie, by zapisaç modlitwy sakramentalne w
swojej kronice.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Moroni 4

Moroni 5:1 — Sakrament
Starszy Robert D. Hales, cz∏onek Kworum Dwunastu Aposto-
∏ów, mówiàc do m∏odych m´˝czyzn KoÊcio∏a, powiedzia∏:

„Mówi´ do was, m∏odzi diakoni, nauczyciele i kap∏ani: Czy jeste-
Êcie godni uczestniczyç w przygotowaniu, rozdawaniu i b∏ogo-
s∏awieniu sakramentu? To sà Êwi´te obowiàzki. Chleb i woda sà
symbolami cia∏a i krwi naszego Zbawiciela; symbolizujà Jego
ofiar´ ZadoÊçuczynienia.

udzielaç (w. 1) — oficjalnie
przygotowaç i rozdaç

uÊwi´cenie (w. 3) — uczynie-
nie Êwi´tym, czystym

Moroni 4–5
Modlitwy sakramentalne

C

B

PomyÊlcie o tym przez moment. Sakrament, którego udzielacie
ka˝dego tygodnia, jest na pamiàtk´ ZadoÊçuczynienia Jezusa
Chrystusa. Cudowny dar ZadoÊçuczynienia bezwarunkowo
przezwyci´˝a Êmierç fizycznà i jest nieskoƒczony, poniewa˝ jest
dla wszystkich, którzy ˝yli i b´dà ˝yç w doczesnoÊci. Dzi´ki
ZadoÊçuczynieniu wszyscy zostajà odkupieni od Upadku
Adama i zmartwychwstanà.

Jednak˝e, aby pe∏nia b∏ogos∏awieƒstw ZadoÊçuczynienia wp∏y-
n´∏a na nasze ˝ycie i umo˝liwi∏a nam powrót do ˝ycia z naszym
Ojcem Niebieskim, musimy odpokutowaç za nasze grzechy i
byç wiernymi w przestrzeganiu przykazaƒ Boga. A zatem, nio-
sàce odkupienie b∏ogos∏awieƒstwa pokuty i wybaczenia sà
wa˝nà cz´Êcià ZadoÊçuczynienia, ale dane sà pod warunkiem
wiernoÊci w przestrzeganiu przykazaƒ i obrz´dów Boga.

Och, jak˝e Pan b∏ogos∏awi wiernych posiadaczy Kap∏aƒstwa
Aarona, którzy b∏ogos∏awià i rozdajà sakrament wiernym
cz∏onkom KoÊcio∏a na Jego pamiàtk´! I jak˝e On b∏ogos∏awi
tych, którzy godnie przyjmujà sakrament!” (w: Conference
Report, kwiec. 1996, 50 lub Ensign, maj 1996, 35–36).

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Moroni 4–5 wykonaj zadanie A.

Pami´taj o przymierzu

Kiedy przyjmujemy sakrament, odnawiamy przymierze, jakie
zawarliÊmy podczas chrztu. Z uwagà przeczytaj modlitwy
sakramentalne, zawarte w Moroni 4:3 i 5:2, a nast´pnie odpo-
wiedz na nast´pujàce pytania:

1. Jakie obietnice sk∏adasz Bogu, kiedy przyjmujesz sakrament?

2. Jakie b∏ogos∏awieƒstwa Pan obiecuje tym, którzy dotrzymujà
swoich przymierzy?

3. Jaki mo˝esz postawiç sobie cel, który pomo˝e ci w dotrzyma-
niu przymierzy, jakie odnawiasz podczas sakramentu?

A
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3. „Potwierdzi∏o to przed starszymi” (w. 7).

4. „Przebaczano mu” (w. 8).

5. „Pod natchnieniem Ducha Âwi´tego prowadzili zgro-
madzenia” (w. 9).

Z jakà uwagà s∏ucha∏byÊ proroka, gdyby przemawia∏ w
twoim okr´gu lub gminie? Prorok Mormon przemawia∏ do
swego ludu w jednym z miejsc, gdzie oddawali czeÊç Bogu,
a Moroni zawar∏ du˝à cz´Êç tego przes∏ania w Moroni 7.
Poszukaj, czego Mormon naucza∏ o modlitwie, o tym, jak
odró˝niç dobro od z∏a i o tym, co sprawia, ˝e dziejà si´ cuda.
Rozwa˝, co Mormon powiedzia∏ na temat mi∏oÊci bliêniego i
dlaczego jest ona niezb´dna do osiàgni´cia ˝ycia wiecznego.

ZadoÊçuczynienie Chrystusa by∏o najwi´kszym aktem mi∏oÊci bliêniego.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Moroni 7

niech´tnie (w. 8) — opornie,
opieszale

przekonujàc (w. 12–13) —
nak∏aniajàc, kuszàc

b∏agam (w. 19) — prosz´

objawili (w. 22) — uczynili
wiadomym

obroƒca (w. 28) — mówiàcy
na korzyÊç kogoÊ

reszta (w. 32) — pozostali

wskazane (w. 33) —
konieczne

cierpliwa (w. 45) — znosi bez
narzekania

nie szuka swego (w. 45) —
stawia Boga i innych na
pierwszym miejscu

Moroni 7
Wszystkim ludziom dany jest Duch

Chrystusa

Czy kiedykolwiek mia∏eÊ wra˝enie, ˝e nie mo˝esz robiç w
KoÊciele niczego wa˝nego, poniewa˝ jesteÊ m∏ody? Moroni
poda∏ kilka podstawowych wskazówek zarówno m∏odym jak
i starszym na temat ich cz∏onkostwa w KoÊciele. Czytajàc
Moroni 6, zadaj sobie nast´pujàce pytania: Co robi´, by
pomóc mojej rodzinie i moim przyjacio∏om od˝ywiaç si´
„dobrym s∏owem Bo˝ym?” Co mog´ zrobiç, by pomóc w
tym, aby spotkania koÊcielne bardziej podnosi∏y na duchu?

Zrozumienie pism Êwi´tych
Moroni 6

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Moroni wykonaj zadanie A lub B.

WyjaÊnij to przyjació∏ce

Twoja przyjació∏ka napisa∏a do ciebie list, w którym wyjaÊnia,
˝e chce przystàpiç do KoÊcio∏a. Przeczytaj Moroni 6:1–4 i napisz
jej list, wyjaÊniajàc:

1. Wymagania chrztu.

2. Czego Pan oczekuje od niej po chrzcie.

3. Pomoc, jakà uzyska od cz∏onków po swoim chrzcie.

Przeprowadê wywiad z przywódcà
koÊcielnym

Przeprowadê wywiad z przywódcà lub przywódczynià w
swoim okr´gu lub gminie albo z cz∏onkiem swojej rodziny i
zapisz jego/jej wyjaÊnienia poni˝szych zdaƒ zaczerpni´tych
z Moroni 6:5–9.

1. „Zbierali si´ [...] w trosce o dobro swych dusz” (w. 5).

2. „Pilnie strzegli, aby nie pope∏niano poÊród nich ˝adnej niego-
dziwoÊci” (w. 7).

B

A

ze skruchà (w. 2) — w duchu
pokuty

wzmacniano (w. 4) — kar-
miono

zas∏ugi (w. 4) — ZadoÊçuczy-
nienie i cechy, atrybuty, cha-
rakter

wymazano (w. 7) — usu-
ni´to, wykreÊlono

prawdziwie (w. 8) — ze
szczerym zamiarem serca

nawo∏ywali (w. 9) — zach´-
cali, namawiali

Moroni 6
KoÊció∏ powinien cz´sto si´ spotykaç
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Moroni 7:6–9 — Czy twoje motywy sà czyste?
Starszy Dallin H. Oaks, cz∏onek Kworum Dwunastu Aposto∏ów,
naucza∏:

„Musimy nie tylko czyniç to, co jest prawe. Musimy tak dzia∏aç
z prawych powodów. Wspó∏czesnym okreÊleniem jest w dobrej
wierze. Pisma Êwi´te cz´sto oddajà w∏aÊciwy stosunek umys∏u
s∏owami z prawdziwym zamiarem serca lub z czystym zamiarem.

Pisma Êwi´te mówià w jasny sposób, ˝e Bóg rozumie nasze
motywy i stosownie osàdzi nasze uczynki. JeÊli nie b´dziemy
post´powaç motywowani w∏aÊciwymi powodami, nasze uczynki
nie b´dà policzone jako prawe” (Pure in Heart [1988], 15).

Moroni 7:45–47 — Czym jest mi∏oÊç bliêniego?
Starszy C. Max Caldwell, który by∏ cz∏onkiem Siedemdziesià-
tych, powiedzia∏: „Mi∏oÊç bliêniego nie jest tylko regu∏à czy
zasadà, nie sà to tylko s∏owa, które opisujà dzia∏ania lub nasta-
wienie. Jest to raczej stan wewn´trzny, który trzeba rozwijaç
i doÊwiadczaç, aby go pojàç. JesteÊmy posiadaczami mi∏oÊci
bliêniego, kiedy jest ona cz´Êcià naszej natury. Ludzie, którzy
posiadajà mi∏oÊç bliêniego, darzà mi∏oÊcià Zbawiciela, czujà
Jego mi∏oÊç i kochajà innych tak, jak On ich kocha” (w: Confe-
rence Report, paêdz. 1992, 40 lub Ensign, list. 1992, 30).

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Moroni 7 wykonaj zadanie D i dwa
z pozosta∏ych zadaƒ (A–C).

Dokoƒcz zdanie

W oparciu o Moroni 7:1–11 dokoƒcz poni˝sze zdania:

1. Mormon uwa˝a∏ ludzi za wiernych cz∏onków KoÊcio∏a,
poniewa˝...

2. Modlitwy, które nie sà szczere, nie przynoszà korzyÊci,
poniewa˝...

Fragment z pisma Êwi´tego do
opanowania — Moroni 7:16–17

Prezydent Ezra Taft Benson powiedzia∏: „Korzystajmy ze wzorca
[Mormona], by osàdziç, co czytamy, jakiej s∏uchamy muzyki,
jakà oglàdamy rozrywk´, jakie mamy myÊli. Bàdêmy bardziej
podobni do Chrystusa” (w: Conference Report, kwiec. 1986, 100
lub Ensign, maj 1986, 78). Przeczytaj Moroni 7:12–19 i wypisz,
skàd mo˝esz wiedzieç, czy coÊ jest dobre, czy z∏e.

Wiara, nadzieja i mi∏oÊç bliêniego

Zaznacz s∏owa wiara, nadzieja i mi∏oÊç bliêniego za ka˝dym
razem, gdy pojawiajà si´ w Moroni 7:21–48; Eter 12:3–36
i Moroni 10:20–23. Napisz pokrótce, czego dowiedzia∏eÊ si´
o wierze, nadziei i mi∏oÊci bliêniego.

Fragment z pisma Êwi´tego do
opanowania — Moroni 7:45

Przygotuj plan przemówienia trwajàcego od 3 do 5 minut
na temat mi∏oÊci bliêniego i porusz kwesti´, w jaki sposób
mo˝emy staç si´ bardziej podobni do Zbawiciela w naszym
normalnym, codziennym ˝yciu. Wykorzystaj Moroni 7:45–48,

D

C

B

A

wypowiedê Starszego Caldwella z cz´Êci „Zrozumienie pism
Êwi´tych” oraz przyk∏ady, w jaki sposób mo˝na okazaç czystà
mi∏oÊç Chrystusa.

Czy wiesz, dlaczego nie dokonuje si´ chrztu dzieci, dopóki
nie osiàgnà wieku oÊmiu lat? Mormon wyjaÊni∏ powód tego
w liÊcie do swojego syna, Moroniego. Moroni zamieÊci∏ t´
wa˝nà informacj´ w swoim Êwi´tym zapisie. Rozwa˝ nauki
Mormona i poszukaj, w jaki sposób Êwiadczà one o mocy
ZadoÊçuczynienia Jezusa Chrystusa.

Zrozumienie pism Êwi´tych
Moroni 8

Moroni 8:8–24 — Chrzest dzieci
W 1830 roku Prorok Józef
Smith dowiedzia∏ si´, ˝e
„ma∏e dzieci odkupione sà
od poczàtku Êwiata poprzez”
Chrystusa. „Nie mogà grze-
szyç, bowiem Szatanowi nie
jest dana moc kuszenia ma∏ych
dzieci, dopóki nie zacznà byç
odpowiedzialne przede mnà”
(NiP 29:46–47). Rok póêniej, w
1831 roku, Pan objawi∏ Proro-
kowi, ˝e dzieci do ukoƒczenia
ósmego roku ˝ycia nie sà uwa-
˝ane za odpowiedzialne (zob.
NiP 68:25–27).

spory (w. 4–5) — k∏ótnie,
niezgoda

wielki (w. 6) — powa˝ny,
ra˝àcy

wielka zniewaga (w. 9, 23) —
powa˝ny akt lekcewa˝enia

stronniczy (w. 12, 18) — nie-
sprawiedliwy, tendencyjny

kierujàcy si´ wzgl´dami
(w. 12) — ktoÊ kto nie trak-
tuje wszystkich ludzi spra-
wiedliwie

pe∏en goryczy (w. 14) — zob.
cz´Êç „Zrozumienie pism
Êwi´tych” dla Alma 36:18
(str. 124)

mieç za nic (w. 20) — uwa˝aç
coÊ za nie posiadajàce mocy,
bezwartoÊciowe

Moroni 8
Chrzest a ma∏e dzieci
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Mormon 9:9 — Dlaczego tak wa˝ne jest prawo
czystoÊci moralnej?
Starszy Richard G. Scott, cz∏onek Kworum Dwunastu Aposto-
∏ów, naucza∏: „NiemoralnoÊç seksualna tworzy barier´ dla
wp∏ywu Ducha Âwi´tego ze wszystkimi jego podnoszàcymi,
pouczajàcymi i uprawniajàcymi mo˝liwoÊciami. Powoduje silnà
stymulacj´ fizycznà i emocjonalnà. Z czasem tworzy apetyty nie
do zaspokojenia, które prowadzà grzesznika do jeszcze powa˝-
niejszych grzechów. Rodzi egoizm i mo˝e wywo∏ywaç agre-
sywne zachowania takie jak brutalnoÊç, aborcja, molestowanie
seksualne i przest´pstwa. Taka stymulacja mo˝e prowadziç do
zachowaƒ homoseksualnych, a one sà z∏e, absolutnie niew∏a-
Êciwe” (w: Conference Report, paêdz. 1994, 50–51 lub Ensign,
list. 1994, 38).

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Moroni 9 wykonaj zadanie A i B.

Dostarcz dowód

W Moroni 9:4 Mormon obawia∏ si´, ˝e Duch Pana opuÊci∏
Nefitów.

1. Przejrzyj Moroni 9:1–20 i napisz dziesi´ç wyra˝eƒ, które
pokazujà, ˝e obserwacje Mormona by∏y zgodne z prawdà.

2. Przeczytaj wersety 21–26 i napisz notatk´, która w twoim
mniemaniu podsumuje uczucia Mormona.

3. Odpowiedz na pytanie, jakie Mormon zada∏ swojemu
synowi w wersetach 13–14.

4. Opisz, co, twoim zdaniem, oznacza, ˝e „serca straci∏y
wszelkà wra˝liwoÊç” (w. 20). Jakie dowody takiego stanu
rzeczy dostrzegasz w dzisiejszych czasach?

Podziel si´ swojà opinià

Przeczytaj Moroni 9:9 i wyjaÊnij, dlaczego wierzysz, ˝e czystoÊç
moralna i cnota sà „wa˝ne i cenne ponad wszystko”.

B

A

cia∏o z gliny (w. 6) — cia∏o
Êmiertelne

wyst´pny (w. 9, 13, 15) — bar-
dzo niegodziwy, z∏y

cywilizowany (w. 12) —
pos∏uszny, uprzejmy

zepsucie (w. 18) — korupcja

brutalni (w. 19) — êli,
zepsuci

zgn´biç (w. 25) — smuciç si´,
op∏akiwaç

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Moroni 8 wykonaj zadanie A i B.

Co móg∏byÊ powiedzieç?

Twoi sàsiedzi nie sà cz∏onkami KoÊcio∏a. Ich nowo narodzone
dziecko nagle zmar∏o. Przejrzyj Moroni 8:5–22 i napisz list nio-
sàcy s∏owa pocieszenia, oparty na naukach Mormona. Do∏àcz
wyjaÊnienie Mormona t∏umaczàce, dlaczego ma∏e dzieci nie
potrzebujà chrztu.

Powià˝ fragment pisma Êwi´tego
z historià

Przeczytaj Moroni 8:25–26 i wypisz zasady, które znajdujà
odzwierciedlenie w poni˝szej historii:

Thomas zosta∏ ochrzczony ubieg∏ego wieczoru. Ma dziewi´tna-
Êcie lat i po raz pierwszy us∏ysza∏ o KoÊciele od swojego przyja-
ciela ze szko∏y. Po tym, jak nauczali go misjonarze, zrezygnowa∏
z picia kawy, herbaty i piwa. Lubi przychodziç do koÊcio∏a i zna-
laz∏ nowych przyjació∏. Jego dawni przyjaciele mówià, ˝e zmieni∏
si´ — ˝e jest nieco bardziej nieÊmia∏y i zamyÊlony, bardziej doj-
rza∏y, ale ju˝ nie jest zabawny. Thomas czeka na to, co przyniesie
mu ˝ycie zwiàzane z KoÊcio∏em. Ma nadziej´, ˝e jak tylko minie
rok cz∏onkostwa w KoÊciele, uda si´ na misj´, aby móc pomagaç
innym w odnalezieniu tego, co sam odnalaz∏.

Krótko po przybyciu do ziemi obiecanej Lehi prorokowa∏ swo-
jemu ludowi, ˝e „po otrzymaniu tak wielkich b∏ogos∏a-
wieƒstw z r´ki Pana [...] jeÊli nadejdzie czas, ˝e odrzucà
Âwi´tego Boga Izraela, prawdziwego Mesjasza i swego Boga,
wyroki Tego, który jest sprawiedliwy, spocznà na nich”
(2 Nefi 1:10). Powiedzia∏, ˝e Bóg „odbierze ziemi´, którà
posiedli, i spowoduje, ˝e zostanà rozproszeni i pobici” oraz ˝e
„b´dzie poÊród nich rozlew krwi i wielkie nieszcz´Êcia” (w.
11–12). Podczas czytania listu Mormona do jego syna, Moro-
niego, poszukaj powodów, dla których proroctwo Lehiego w∏a-
Ênie si´ wype∏nia∏o. Jakie lekcje p∏ynàce z Moroni 9 mogà
pomóc nam oprzeç si´ niegodziwoÊci w dzisiejszym Êwiecie?

Zrozumienie pism Êwi´tych
Moroni 9

bolesne (w. 1) — trudne do
opisania, bolesne dla duszy

trudzàc si´ (w. 4) — pracujàc,
zmagajàc si´

Moroni 9
Niewielka nadzieja dla Nefitów
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Zrozumienie pism Êwi´tych
Moroni 10

Studiowanie pism Êwi´tych
Podczas studiowania Moroni 10 wykonaj zadanie A i jedno z
pozosta∏ych zadaƒ (B–D).

Fragment z pisma Êwi´tego do
opanowania — Moroni 10:4–5

1. Przeczytaj Moroni 10:3–7 i
wypisz, co powinniÊmy robiç,
by „przekonaç si´ o prawdzie
wszystkiego”.

2. Zapisz w dzienniku notk´,
która zawiera (1) twoje Êwia-
dectwo o Ksi´dze Mormona,
(2) w jaki sposób post´po-
wanie zgodnie z radà zary-
sowanà w tych wersetach
pomog∏o wzrastaç twojemu

A

zach´ta, zach´caç (w. 2–4) —
dodawaç otuchy, nawo∏ywaç

oddzielnie (w. 17) — indywi-
dualnie

zabrzmi (w. 28) — rozszerzy
si´, zadêwi´czy, przebije si´

zawstydzona (w. 31) —
oddzielona

Na poczàtku roku szkolnego rozpo-
czà∏eÊ codzienne studiowanie
Ksi´gi Mormona, która Êwiadczy
o Jezusie Chrystusie i o planie

zbawienia. Teraz czas na ocen´
swoich uczuç i Êwiadectwa o

Ksi´dze Mormona. Twoje
Êwiadectwo powinno byç

silniejsze ni˝ przedtem,
poniewa˝ zastosowa∏eÊ
wiele z zasad zbawie-

nia, nauczanych w tej
ksi´dze.

Przeczytanie ostatniego rozdzia∏u Ksi´gi Mormona nie
powinno byç twoim ostatnim czytaniem i studiowa-
niem tej Êwi´tej ksi´gi. Niech studiowanie jej b´dzie
trwajàcym ca∏e ˝ycie zaj´ciem, które pomo˝e ci „[przy-
stàpiç] do Chrystusa i [stawaç] si´ w Nim [doskona-
∏ym]” (Moroni 10:32).

Moroni 10
Âwiadectwo o Ksi´dze Mormona

Êwiadectwu oraz (3) w jaki spo sób twoje Êwiadectwo zmie-
ni∏o si´ podczas studiowania Ksi´gi Mormona w tym roku
seminarium.

Rozpoznaj dary Ducha

W Moroni 10:8–19 znajdziesz przyk∏ady darów Ducha.

1. W swoim notatniku wypisz dary, o jakich wspomnia∏ Moroni.

2. Jak sàdzisz, dlaczego te dary Bo˝e dane sà ludziom?

3. WyjaÊnij, w jaki sposób posiadanie tych darów mo˝e pomóc
s∏u˝yç tobie, twojej rodzinie i innym.

Dokoƒcz zdanie

Korzystajàc z tego, czego dowiedzia∏eÊ si´ w Moroni 10:24–29,
dokoƒcz nast´pujàce zdania:

1. Biada tym, którzy umierajà w swych grzechach, poniewa˝...

2. Ka˝dy pozna prawd´, kiedy...

3. Mo˝liwe jest poznanie prawdy, poniewa˝...

Odwo∏aj si´ do doÊwiadczenia

PomyÊl o swoich doÊwiadczeniach, jakie mia∏eÊ podczas tego
roku seminarium i odpowiedz na nast´pujàce pytania na temat
Moroni 10:32–34:

1. Werset 32: Jakie jedno doÊwiadczenie pomog∏o ci „[przystà-
piç] do Chrystusa” i „[wyzbyç] si´ wszelkiej bezbo˝noÊci”?

2. Werset 33: Jakà mo˝esz przywo∏aç jednà lekcj´ z tego roku
studiów, która pomog∏a ci zapragnàç staç si´ „[Êwi´tym] i
bez skazy”?

3. Werset 34: Jaki inny prorok z Ksi´gi Mormona naucza∏ tej
samej doktryny, co Moroni w tym wersecie? (zob. Jakub 6:13).

D
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Prawdopodobne miejsca opisane w
Ksi´dze Mormona (w odniesieniu do siebie)

Kraj na pó∏nocy
PustkowieMorze 

Pó∏nocne Morze 
Pó∏nocne

Wàski przesmyk làdu

ObfitoÊç

Puszcza 
Hermounts

Zarahemla

Gideon

Ammonihah

Noe
Sidom

Wzgórze 
Manti

Wzgórze
Amnihu

Mulek Omner
Gid

Morianton
Lehi

Jerszon
Moroni

Antionum

Wschodnia
puszcza

Nefihah

Wzgórze
Riplah

AaronAntiparah

Kumeni

Judea
Minon

Zeezrom
Melek

MantiPo∏udniowa
puszcza

Wàski pas puszczy

Amulon

HelamNefi (Lehi-Nefi)
Morze

Zachodnie Middoni

Midian

Szilom

Mormon
Morze

WschodnieJerozolima
Szemlon

Lemuel

Szimnilom

Ismael

Prawdopodobne po∏o˝enie miejsc, wspomnianych w Ksi´dze Mormona, w oparciu o dowody wewn´trzne.
Nie nale˝y podejmowaç ˝adnych prób rozpoznawania miejsc z tej mapy w istniejàcych punktach geograficz-
nych. Pierwotnie mapa przygotowana by∏a przez Daniela H. Ludlowa i wykorzystana za jego zgodà.

Rzeka Sidon

Kraj pierwszego dziedzictwa
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Wykres chronologiczny Ksi´gi Mormona
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