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Wprowadzenie

Podczas spotkania z Dwunastoma 
Apostołami Prorok Józef Smith „[po-
wiedział] braciom, że Księga Mormona 
jest bardziej poprawna niż jakakolwiek 
inna księga na ziemi, że stanowi pod-
stawę naszej religii i że przybliży do 
Boga ludzi przestrzegających jej nauk 
bardziej niż jakakolwiek inna księga” 
(History of the Church, 4:461; zob. także 
przedmowę do Księgi Mormona).

Zadaniem tego przewodnika do stu-
diowania jest towarzyszenie ci podczas 
studiowania Księgi Mormona. Podzie-
lony jest na ponumerowane rozdziały, 
które odpowiadają lekcjom kursu 
Doktryn ewangelii z Księgi Mormona. 
Każdy rozdział zawiera opatrzone 
pytaniami fragmenty do przeczytania 
na dany tydzień, które mają wzbogacić 
twoje studiowanie. Pytania mogą ci 
pomóc w pełniejszym stosowaniu nauk 
pism świętych w życiu oraz przygoto-
waniu cię do brania czynnego udziału 
w dyskusji podczas lekcji.

Wspólnie z nauczycielem Doktryn 
ewangelii ponosisz odpowiedzialność 
za to, czy lekcje będą udane. Pan 

powiedział, że nauczyciele muszą 
„[głosić] w Duchu prawdy”, a ci, którzy 
przyjmują „słowo prawdy”, powinni 
„[przyjmować] je przez Ducha prawdy” 
(NiP 50:17, 19). Przychodź do klasy 
przygotowany do tego, aby podzielić 
się spostrzeżeniami, zadawać pytania, 
dzielić się doświadczeniami na dany 
temat, składać świadectwo i uważnie 
słuchać nauczyciela i innych członków 
klasy. Kiedy będziesz czytać wyzna-
czone fragmenty i zastanawiać się nad 
pytaniami zawartymi w tym przewod-
niku, będziesz lepiej przygotowany na 
wypełnienie się słów Pana, kiedy po-
wiedział: „Przeto ten, co naucza, i ten, 
co przyjmuje, rozumieją się nawzajem, 
i obydwaj są wzmocnieni i radują się 
razem” (NiP 50:22).

Podręcznik ten jest cennym materia-
łem dla rodzin. Możesz wykorzystać 
pytania do studiowania, aby zachęcić 
członków rodziny do rozmów na temat 
ewangelii. Każdy rozdział zawiera 
również sugestie do dyskusji rodzinnej. 
Członkowie rodziny mogą skorzystać 
z tych propozycji, kiedy przygotowują 
lekcje na domowe wieczory rodzinne.

„Podstawa naszej religii”

Przestudiuj z modlitwą następujące 
fragmenty z pism świętych: 1 Nefi 
13:38–41; 19:23; 2 Nefi 25:21–22; 
27:22; 29:6–9; Mormon 8:26–41; Eter 
5:2–4; Moroni 1:4; 10:3–5; Nauki 
i Przymierza 10:45–46; 20:8–12; 
84:54–58. Przestudiuj też materiał 
wprowadzający do Księgi Mormona.

•	 Jakie	są	trzy	cele	Księgi	Mormona	
według drugiego akapitu strony tytu-
łowej tej Księgi?

•	 Czego	dowiedziałeś	się	z	Księgi	Mor-
mona na temat Jezusa Chrystusa? W 
jaki sposób Księga Mormona wzmoc-
niła twoje świadectwo o Jezusie 
Chrystusie?

•	 Które	fragmenty	w	Księdze	Mor-
mona są dla ciebie szczególnie 
inspirujące?
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Propozycje do dyskusji rodzinnej

Przeczytajcie jako rodzina następującą 
wypowiedź Prezydenta Mariona G. 
Romneya:

„Jestem pewien, że jeśli w naszych 
domach rodzice będą regularnie czytali 
Księgę Mormona w duchu modlitwy 
zarówno sami, jak i ze swoimi dziećmi, 
duch tej wspaniałej księgi przeniknie 
nasze domy i wszystkich ich mieszkań-
ców. Zwiększy się duch czci, wzroś-
nie wzajemny szacunek i wzajemne 
uznanie dla siebie. Ustanie duch sporu. 
Rodzice będą udzielać rad swoim dzie-
ciom z większą miłością i mądrością. 
Dzieci będą chętniej przyjmować rady 

rodziców i stosować się do nich. Zapa-
nuje większa prawość. Wiara, nadzieja 
i miłość — czysta miłość Chrystusa — 
będą obfitować w naszych domach i 
w naszym życiu, niosąc ze sobą pokój, 
radość i szczęście” (w: Conference Re-
port, kwiec. 1980 r., str. 90 lub Ensign, 
maj 1980 r., str. 67).

Porozmawiajcie o błogosławieństwach, 
które będą udziałem waszej rodziny, 
kiedy postąpicie zgodnie z tą radą. 
Poczyńcie plany, aby codziennie spoty-
kać się jako rodzina na studiowanie 
Księgi Mormona. Zachęcajcie każdego 
członka rodziny, by zobowiązał się do 
realizowania planu.

„Wszystko […] według swej woli”
1 Nefi 1–7

•	 Jednym	z	pierwszych	wydarzeń	
opisanych w Księdze Mormona jest 
wyruszenie Lehiego i jego rodziny 
z Jerozolimy. Jakie okoliczności do 
tego doprowadziły? (Zob. 1 Nefi 
1:4–15, 18–20; 2:1–3).

•	 Dlaczego	lud	Jerozolimy	odrzucił	
przesłanie Lehiego i innych proro-
ków? (Zob. 1 Nefi 1:19–20; 2:12–13; 
16:1–2). Dlaczego niektórzy ludzie 
w dzisiejszych czasach buntują się 
przeciwko Panu i Jego sługom? 
Czego możesz się nauczyć od Ne-
fiego na temat tego, w jaki sposób 
otworzyć serce na nauki proroków? 
(Zob. 1 Nefi 2:16, 19).

•	 Dlaczego	rodzina	Lehiego	musiała	
zdobyć mosiężne płyty? (Zob. 1 Nefi 
3:3, 19–20; 4:15–16; zob. także 1 Nefi 
5:21–22; Mosjasz 1:3–7).

Podczas studiowania 1 Nefiego 2–4 
porównaj cechy charakteru Nefiego z 
cechami Lamana i Lemuela. Możesz 
zwrócić szczególną uwagę na następu-
jące fragmenty: 1 Nefi 1:1; 2:11–13, 16, 
19; 3:5, 7, 14–15, 31; 4:1, 3.

Propozycje do dyskusji rodzinnej

Przedyskutujcie, dlaczego rodzina 
Lehiego musiała zdobyć mosiężne 
płyty. Porozmawiajcie o tym, dlaczego 
jesteście wdzięczni za posiadanie pism 
świętych. Następnie poproś członków 
rodziny, aby zrobili listę przyjaciół, 
którzy nie mają egzemplarza Księgi 
Mormona. Zastanówcie się w duchu 
modlitwy nad sposobami wręczenia 
kilkorgu lub wszystkim tym osobom 
Księgi Mormona. Możesz dać każdemu 
członkowi rodziny egzemplarz Księgi, 
aby ją komuś podarował.
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Wizja drzewa życia
1 Nefi 8–11; 12:16–18; 15

Podczas studiowania opowieści o wizji 
drzewa życia poszukaj następujących 
symboli i ich znaczenia:

Drzewo życia (1 Nefi 8:10; 11:8–25)
Owoc drzewa życia (1 Nefi 8:10–18, 30; 

15:36; zob. także NiP 14:7)
Żelazny pręt (1 Nefi 8:19–24, 30; 11:25; 

15:23–24)
Ciemna mgła (1 Nefi 8:23–24; 12:17)
Rzeka pełna nieczystości (1 Nefi 8:13, 

26, 32; 15:26–29)
Wielki i przestronny budynek (1 Nefi 

8:26–28, 31, 33; 12:18)

•	 Kiedy	pokazano	Nefiemu	drzewo	
życia, ten poprosił o interpretację 
(1 Nefi 11:8–11). Czego się dowie-
dział na temat tego, co symbolizuje 
to drzewo? (Zob. 1 Nefi 11:21–25). 
Co ujrzał Nefi, co pomogło mu lepiej 
zrozumieć miłość Boga? (Zob. 1 Nefi 
11:13–21, 24, 26–33; zob. także Ew. 
Jana 3:16).

•	 W	jaki	sposób	Lehi	i	Nefi	opisali	
drzewo życia i jego owoc? (Zob. 
1 Nefi 8:10–12; 11:8–9, 23; 15:36).

•	 Lehi	ujrzał	w	wizji	„nieprzebrane	
tłumy ludzi” (1 Nefi 8:21). Ludzi 
tych można podzielić na cztery 

kategorie w oparciu o ich postawę 
względem drzewa i owocu. Prze-
czytaj 1 Nefiego 8:21–33 i odszu-
kaj te cztery grupy ludzi. W jaki 
sposób kategorie te manifestują swą 
obecność w dzisiejszym świecie? Do 
której kategorii byś się zaliczył?

Propozycje do dyskusji rodzinnej

Przeprowadź następujące zajęcia, aby 
pomóc członkom rodziny w lepszym 
zrozumieniu wizji drzewa życia.

Zasłoń oczy jednemu z członków 
rodziny i zakręć nim. Wyjaśnij, że 
przepaska na oczach symbolizuje 
ciemną mgłę. Następnie umieść gdzieś 
w pokoju ilustrację przedstawiającą 
Zbawiciela. Rzuć wyzwanie członkowi 
rodziny z zasłoniętymi oczami, aby bez 
niczyjej pomocy podszedł do ilustracji. 
Kiedy stanie się jasne, że ta osoba nie 
będzie w stanie podejść prosto do ob-
razu, poproś, aby inny członek rodziny 
stanął przy ilustracji, trzymając w ręku 
jeden koniec sznurka (symbolizującego 
żelazny pręt), a druga osoba niech 
trzyma drugi koniec. Następnie niech 
osoba z zasłoniętymi oczami chwyci 
sznur i podejdzie do ilustracji.

„Co widziałem, gdy zostałem zabrany w duchu”
1 Nefi 12–14

•	 W	1 Nefim	12	Nefi	opisuje	swoją	
wizję związaną z przyszłością jego 
nasienia (jego potomków) oraz 
nasienia jego braci. W jaki spo-
sób symbole z wizji drzewa życia 
(ciemna mgła, wielki i przestronny 
budynek oraz rzeka pełna nieczysto-
ści) zapowiedziały upadek potom-
stwa Nefiego?

•	 Co	zobaczył	Nefi,	co	zostało	utwo-
rzone „pośród tych narodów”? (Zob. 
1 Nefi 13:4–5). Kto jest założycielem 
wielkiego i występnego kościoła? 
(Zob. 1 Nefi 13:6).

•	 Co	wielki	i	występny	kościół	zrobił	
z Biblią? (Zob. 1 Nefi 13:20–26). 
Dlaczego? (Zob. 1 Nefi 13:27). Jakie 
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niektóre doktryny, które są trudne 
do zrozumienia w Biblii, są proste i 
cenne w Księdze Mormona? W jaki 
sposób Księga Mormona pomogła 
sprawić, że Biblia stała się dla ciebie 
bardziej zrozumiała lub zwiększyła 
twoje świadectwo na temat Biblii?

•	 Nefi	widział,	że	chociaż	członków	
Kościoła Pana w dniach ostatnich 
będzie stosunkowo niewielu, będą 
w stanie znieść prześladowania 
wielkiego i występnego kościoła. Jak 

byli uzbrojeni Święci Boga, zgodnie 
z wizją Nefiego? (Zob. 1 Nefi 14:14). 
W jaki sposób możesz być „[uzbro-
jony] w prawość i moc Boga”?

Propozycje do dyskusji rodzinnej

Przeczytaj z rodziną wybrane wersety z 
1 Nefiego 12–14. Podczas studiowania 
tych rozdziałów zwróćcie szczególną 
uwagę na proroctwa Nefiego. Zasuge-
ruj, aby członkowie rodziny zaznaczyli 
proroctwa w swoich pismach świętych. 
Zrób listę proroctw, które wypełniły się.

„Był posłuszny prawdzie i zważał na nią”
1 Nefi 16–22

Podczas studiowania 1 Nefiego 16–18 
poszukaj, w jaki sposób Nefi okazywał 
posłuszeństwo, wiarę i odwagę. Zasta-
nów się, w jaki sposób możesz naślado-
wać przykład Nefiego.

•	 W	jaki	sposób	to,	jak	Nefi	reago-
wał na próby, różni się od tego, 
jak reagowało wielu członków jego 
rodziny? (Zrób zestawienie 1 Nefiego 
18:16 i 1 Nefiego 16:18–20, 34–36; 
17:21). W jaki sposób możemy prze-
zwyciężyć tendencję do szemrania w 
obliczu prób?

Przestudiuj poniższe fragmenty z pism 
świętych na temat przestrzegania 
przykazań Bożych. Możesz zaznaczyć 
te urywki.

1 Nefi 3:7
1 Nefi 17:3
Abraham 3:25 

 

NiP 82:10
NiP 130:20–21

Propozycje do dyskusji rodzinnej

Zdobądź dwa kawałki sznura — jeden 
w dobrym stanie, a drugi wystrzępiony. 
Pokaż sznur, który jest w dobrym 
stanie, i wyjaśnij, że wykonany jest z 
wielu nici. Wytłumacz, że tak jak dla 
jakości sznura ważne jest, aby nici były 
mocno ze sobą splecione, tak też dla 
rodziny ważna jest jedność. Następnie 
pokaż wystrzępiony sznur. Wyjaś-
nij, że tak jak sznur słabnie z chwilą 
rozdzielania się poszczególnych nici, 
tak też słabną rodziny, kiedy nie są 
zjednoczone.

Przejrzyj opowieść w 1 Nefim 16–18. 
Zastanów się, w jaki sposób postę-
powanie poszczególnych członków 
rodziny Lehiego wpłynęło na jedność 
rodziny. Porozmawiajcie na temat 
tego, co możecie zrobić jako rodzina, 
aby cieszyć się większą jednością.
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„Wolno im wybierać wolność i życie wieczne”
2 Nefi 1–2

2 Nefi 1 zawiera radę, którą Lehi 
udzielił swoim synom na krótko przed 
swą śmiercią. Podczas studiowania tego 
rozdziału poszukaj, jakich konkretnych 
rad udzielił Lehi swoim synom oraz 
jakie obiecał błogosławieństwa, jeśli 
będą posłuszni jego radom.

Podczas studiowania 2 Nefiego 2 
poszukaj słów: wolno, działać i wybrać. 
Możesz zaznaczyć te słowa, kiedy je 
znajdziesz. Zarezerwuj czas na zastano-
wienie się nad ważnością tych słów.

•	 Przeczytaj	2 Nefiego	2:6–8.	W	jaki	
sposób możesz doprowadzić do 
„[uświadomienia] tego mieszkańcom 
ziemi”? W jaki sposób okazujesz 
wdzięczność Zbawicielowi za Jego Za-
dośćuczynienie, uświadamiając ludzi?

•	 Przeczytaj	2 Nefiego	2:15–25	i	poszu-
kaj: (1) jakie istniały warunki, zanim 
Adam i Ewa spożyli zakazany owoc 
oraz (2) jakich przeciwności do-
świadczyli po spożyciu owocu. Jakie 
błogosławieństwa możesz otrzymać 

z powodu tego, że Upadek Adama 
i Ewy sprowadził przeciwności na 
świat? (Zob. 2 Nefi 2:23–27; Mojżesz 
5:10–12).

Propozycje do dyskusji rodzinnej

Wyjaśnij, że często misjonarzom 
zadawane są pytania, na które jasna 
odpowiedź znajduje się w Księdze 
Mormona. Poproś członków rodziny, 
aby odegrali rolę misjonarzy, którym 
zadawane są poniższe pytania. Niech 
odpowiedzą na nie, korzystając z  
podanych fragmentów z 2 Nefi 2.

 1. Co macie na myśli, kiedy mówicie, 
że Jezus jest Zbawicielem? (Zob. 
2 Nefi 2:5–10).

 2. Dlaczego Bóg pozwala na to, aby na 
świecie istniało zarówno dobro, jak i 
zło? (Zob. 2 Nefi 2:11–13).

 3. Nie chcę wielu przykazań. Czy moja 
wolność nie jest ograniczana, jeśli 
postępuję według nauk Jezusa? 
(Zob. 2 Nefi 2:26–29).

„Wiem, komu zaufałem”
2 Nefi 3–5

•	 Podczas	studiowania	2 Nefiego	3	
poszukaj nauk na temat Proroka Jó-
zefa Smitha. W jaki sposób zostałeś 
pobłogosławiony dzięki wkładowi 
Józefa Smitha?

•	 W	jaki	sposób	Nefi	odnalazł	nadzieję,	
pomimo tego iż miał poczucie, że jest 
„osaczony” przez pokusy i grzech? 
(Zob. 2 Nefi 4:18–25). W jaki spo-
sób pamiętanie o otrzymanych w 

przeszłości błogosławieństwach może 
pomóc ci przejść przez trudne chwile?

Propozycje do dyskusji rodzinnej

Przeczytajcie jako rodzina kilka lub 
wszystkie wersety z 2 Nefiego 4:15–35. 
Wyjaśnij, że czasami ten fragment na-
zywa się „Psalmem Nefiego”. Wyraża 
on niektóre z jego najgłębszych uczuć. 
Przedyskutujcie, dlaczego ważne jest, 
aby czasami „[zapisać] to, co odnosi 
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się do [naszych] [dusz]”, tak jak zrobił 
to Nefi (2 Nefi 4:15). Zachęć członków 
rodziny, aby często pisali o swoich 

uczuciach. Czasem mogą chcieć  zapisać 
swoje uczucia w formie pochwalnego 
wiersza lub pieśni.

„Jak wielka jest dobroć naszego Boga”
2 Nefi 6–10

2 Nefi 9 zawiera wypowiedź Jakuba, jed-
nego z młodszych braci Nefiego, na te-
mat Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa, 
które jest kluczowym wydarzeniem w 
planie zbawienia. Aby lepiej zrozumieć 
nauki zawarte w tym rozdziale, dobrze 
będzie, jeśli zrozumiesz terminy: śmierć 
doczesna i śmierć duchowa. Wyjaśnie-
nie tych terminów znajdziesz w Bible 
Dictionary (Słowniku biblijnym) pod 
hasłem „Death”, str. 655.

•	 Co	zrobił	Zbawiciel,	aby	przezwy-
ciężyć śmierć fizyczną i śmierć 
duchową? (Zob. 2 Nefi 9:5–7, 12, 
21–22; zob. także Ew. Łukasza 22:44; 
Mosjasz 3:7; NiP 19:16–19).

•	 Jakie	są	niektóre	rzeczy,	które	
musimy zgodnie ze słowami Jakuba 
uczynić, aby „[odziedziczyć] króle-
stwo Boże”, czyli uzyskać zgodę na 
zamieszkanie na zawsze w obecności 
Boga? (Zob. 2 Nefi 9:18, 21, 23–24, 
39, 41, 50–52).

•	 Jakie	są	niektóre	postawy	i	działania,	
które powstrzymują nas przed przy-
jęciem wszystkich błogosławieństw 

Zadośćuczynienia? (Zob. 2 Nefi 
9:27–38).

•	 Jakub	prorokował,	że	potomkowie	
Nefitów „[zginą] utraciwszy wiarę” 
i że Żydzi w Jerozolimie ukrzyżują 
Zbawiciela oraz zostaną rozproszeni 
z powodu swoich grzechów (2 Nefi 
10:2–6). Co uczyni Pan dla tych 
ludzi, kiedy uwierzą w Niego i odpo-
kutują za swe grzechy? (Zob. 2 Nefi 
10:2, 7–8, 21–22; zob. także 1 Nefi 
21:15–16; 2 Nefi 9:1–3, 53; 30:2). W 
jaki sposób odnosi się to do każdego 
z nas?

Zastanów się, w jaki sposób poszcze-
gólne słowa i wyrażenia z następują-
cych wersetów wzmacniają znaczenie 
dysputy Jakuba:

2 Nefi 9:10
2 Nefi 9:14
2 Nefi 9:18

2 Nefi 9:28
2 Nefi 9:39
2 Nefi 9:51

Propozycje do dyskusji rodzinnej

Zachęć członków rodziny do dyskusji 
na temat tego, co Zbawiciel zrobił dla 
każdego z nich indywidualnie i dla 
całej rodziny.

„Moja dusza lubuje się w słowach Izajasza”
2 Nefi 11–25

Zanim zaczniesz studiować nauki Iza-
jasza znajdujące się w 2 Nefim 11–25, 
przeczytaj następującą wypowiedź 
Starszego Boyda K. Packera:

„Księga Mormona jest tomem pism 
świętych. Jest to jeszcze jedno świa-
dectwo o Jezusie Chrystusie. Została 
zapisana językiem biblijnym, językiem 
proroków.

8
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W większej części jest to płynny język 
Nowego Testamentu zawierający takie 
słowa, jak: rzec zamiast mówić, tedy 
zamiast wtedy oraz określenia i stało się, 
zaprawdę, albowiem czy wszak.

Nie zdążycie dużo przeczytać, a już 
pochwycicie rytm tego języka i nar-
racja będzie łatwa do zrozumienia. 
Tak naprawdę większość nastolatków 
z łatwością zrozumie narrację Księgi 
Mormona.

A wtedy, gdy już poczujecie się pewnie, 
napotkacie barierę. Styl języka zmienia 
się na proroczy styl Starego Testa-
mentu. Oto bowiem pośród tej narracji 
znajdują się rozdziały, które na nowo 
przytaczają proroctwa proroka Izajasza 
ze Starego Testamentu. Pojawiają się 
niczym bariera, jak blokada czy punkt 
kontrolny przed przypadkowym czytel-
nikiem — ten, którym kieruje jałowa 
ciekawość, zazwyczaj nie pójdzie dalej.

Wy też będziecie odczuwać pokusę, by 
się tu zatrzymać, ale nie róbcie tego! 
Nie przestawajcie czytać! Przedzieraj-
cie się przez te trudne do zrozumie-
nia rozdziały zawierające proroctwa 
Starego Testamentu, nawet jeśli bardzo 
niewiele rozumiecie. Idźcie naprzód, 
nawet jeśli jedyne, co możecie zrobić, 
to prześlizgiwanie się po powierzchni 
i pochwycenie jakichś wrażeń to tu, 
to tam. Idźcie naprzód, nawet jeśli 
wszystko, co możecie zrobić, to patrzeć 
na słowa. […]

[…] Pan miał cel w zachowaniu pro-
roctw Izajasza w Księdze Mormona, 
pomimo tego że stały się one barierą 
dla przypadkowego czytelnika.

Ci, którzy nigdy nie zdecydują się 
przejść przez rozdziały z księgi Izajasza, 
stracą osobiste skarby, które można 
zebrać po drodze” (w: Conference 
Report, kwiec. 1986 r., str. 76–77 lub 
Ensign, maj 1986 r., str. 61).

„Zaprasza wszystkich, aby przystąpili do Niego”
2 Nefi 26–30

2 Nefi 26–30 zawiera poruszające 
proroctwa dotyczące dni ostatnich. 
Nefi prorokował na temat ludu, który 
zostanie zwiedziony przez Szatana i 
odejdzie od prawdy. Jednakże przewi-
dział też Przywrócenie ewangelii i bło-
gosławieństw, które będą dane prawym 
ludziom.

•	 Jakie	przykłady	taktyk	Szatana	zmie-
rzających do oszukania nas zawiera 
2 Nefi 28? W jaki sposób możesz nie 
dać się zwieść tym taktykom? (Zob. 
na przykład 1 Nefi 15:24; 2 Nefi 
28:30; Alma 17:2–3; Moroni 7:15–19; 
NiP 21:1–6; 46:7).

•	 Dlaczego	oprócz	Biblii	powinniśmy	
studiować Księgę Mormona? (Zob. 

2 Nefi 29:4–14; zob. także 2 Nefi 
28:30).

Propozycje do dyskusji rodzinnej

Niech jeden członek rodziny stanie 
pośrodku pokoju. Wyjaśnij, że podczas 
tej prezentacji wszystko to, co jest po 
prawej stronie tej osoby, symbolizuje 
wszystkie dobre rzeczy, które może zro-
bić podczas życia. Miejsce znajdujące 
się najdalej po prawej stronie symboli-
zuje rzeczy najlepsze. Obszar po lewej 
stronie osoby symbolizuje wszystkie 
złe rzeczy, które może zrobić podczas 
życia. Miejsce znajdujące się najdalej 
po lewej stronie symbolizuje rzeczy 
najgorsze.

10
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Wyjaśnij, że Starszy Richard G. Scott 
przedstawił podobną lekcję. Następnie 
zauważył: „Będąc pośrodku, trudno 
jest rozróżnić, co jest dobre, a co jest 
złe. Ten środkowy obszar to miejsce, w 
którym Szatan pracuje nad prawymi 
ludźmi. […] Tutaj łatwo jest się pogu-
bić. Wiedźcie dobre życie na wspania-
łym obszarze dobra zdefiniowanym 
przez Pana, a nie będziecie mieli 
żadnych problemów z pokusami. Jeśli 

nie jesteście pewni, czy właściwe jest 
oglądanie czegoś, słuchanie, myślenie 
o czymś lub robienie czegoś, wówczas 
unikajcie tego. W przeciwnym razie 
możecie być wprowadzeni do jednej z 
pułapek Szatana” („Do What Is Right”, 
Ensign, czerw. 1997 r., str. 53–54).

Przedyskutujcie, w jaki sposób ta pre-
zentacja odnosi się do decyzji i pokus, 
z jakimi każdego dnia spotykają się 
członkowie rodziny.

„Dążmy naprzód mając nieugiętą 
wiarę w Chrystusa”
2 Nefi 31–33

•	 Nefi	rozpoczął	swe	ostatnie	zapisy,	
mówiąc, że „doda kilka słów o 
nauce Chrystusa” (2 Nefi 31:2). W 
jaki sposób zdefiniowałbyś „[naukę] 
Chrystusa” w oparciu o słowa Ne-
fiego znajdujące się w 2 Nefim 31?

Propozycje do dyskusji rodzinnej

Przygotuj stół, by podać obiad i 
powiedz członkom rodziny, że przy-
niesiesz im posiłek. Kiedy rodzina 
zasiądzie do stołu, podaj dużo mniejsze 

porcje niż zazwyczaj. Następnie popro-
wadź dyskusję:

•	 W	jaki	sposób	nasze	studiowa-
nie pism świętych można czasem 
porównać ze spożywaniem bardzo 
małych posiłków?

•	 Przeczytajcie	jako	rodzina	2 Ne-
fiego 32:3. Jak sądzisz, co to znaczy 
„[napawać] się słowami Chrystusa”? 
(2 Nefi 32:3). Co możemy zrobić, 
aby nasze osobiste i rodzinne studio-
wanie pism świętych stało się ucztą?

„Szukajcie najpierw królestwa Bożego”
Jakub 1–4

Aby dowiedzieć się więcej na temat 
proroka Jakuba, przeczytaj następujące 
fragmenty: 1 Nefi 18:7; 2 Nefi 2:1–4; 
6:2–4; Jakub 1:1–2, 18–19.

•	 Prorok	Jakub	ostrzegał	przed	umi-
łowaniem bogactwa, przed dumą, 
brakiem czystości moralnej oraz 
uprzedzeniami rasowymi ( Jakub 
2:12–16, 22–23; 3:5, 9). Po wezwaniu 
ludu do pokuty zakończył swoje 

kazanie, świadcząc o nadziei na wy-
baczenie dzięki Zadośćuczynieniu. 
W jaki sposób możemy mieć na-
dzieję w Chrystusie, o której mówił 
Jakub? (Zob. Jakub 4:4–12).

Jakub napomniał mężczyzn pośród 
Nefitów za złe traktowanie żon i dzieci 
( Jakub 2:9, 31–32, 35). Przywódcy 
Kościoła w dniach ostatnich również 
wznoszą głos przeciwko wszelkiego 

11
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rodzaju znęcaniu się. Członkowie Rady 
Prezydenta Kościoła i Kworum Dwuna-
stu ostrzegają, że „te osoby, które łamią 
przymierze czystości, które molestują 
współmałżonka albo potomstwo, lub 
które nie wypełniają swoich obowiąz-
ków rodzinnych, pewnego dnia staną 
przed Bogiem, aby być przez Niego za 
to sądzeni” („Rodzina: Proklamacja dla 
świata”, Liahona, list. 1995 r., str. 102).

Propozycje do dyskusji rodzinnej

Niech członkowie rodziny przeczytają 
księgę Jakuba 2:35. Następnie zadaj 
poniższe pytania:

•	 Jakie	słowa	lub	uczynki	mogą	złamać	
serce innych ludzi? Co możemy 
zrobić, aby zaprowadzić w naszych 
domach większą jedność i miłość?

Alegoria o drzewie oliwnym
Jakub 5–7

Księga Jakuba 5 zawiera alegorię przed-
stawioną przez Zenosa, hebrajskiego 
proroka, kilkakrotnie wspomnianego w 
Księdze Mormona. Alegoria to środek 
literacki, w którym jeden przedmiot 
lub wydarzenie jest użyte po to, by opi-
sać lub symbolizować inne. Poniższe 
zestawienie może pomóc ci zrozumieć 
alegorię:

Symbol Znaczenie

Winnica Świat

Właściciel winnicy Jezus Chrystus

Szlachetna oliwka Dom Izraela, 
lud przymierza z 
Panem

Dziczka oliwna Inne narody 
(ludzie, którzy 
nie urodzili się w 
domu Izraela)

Symbol Znaczenie

Gałęzie Grupy ludzi

Słudzy Prorocy i inni 
powołani do 
służby

Owoc Życie lub uczynki 
ludzi

Propozycje do dyskusji rodzinnej

Wyjaśnij, że słudzy wspomniani w 
księdze Jakuba 5:61–72 to Święci w 
Dniach Ostatnich, którzy dzielą się 
ewangelią (NiP 133:8). Przedyskutuj-
cie, w jaki sposób członkowie rodziny 
mogą przygotować się do dzielenia się 
ewangelią zarówno jako pełnoetatowi 
misjonarze, jak i podczas codziennych 
zajęć. Wyznaczcie sobie cel, który 
pomoże członkom rodziny lepiej przy-
gotować się do pracy misjonarskiej.

13
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„W mądrym celu”
Enos, Jarom, Omni, Słowa Mormona

•	 W	jaki	sposób	Enos	opisał	swoją	
modlitwę do Pana? (Zob. Enos 1:2). 
Czego może cię nauczyć na temat 
odpokutowania jego opowieść 
o tym, jak starał się o wybacze-
nie? Czego ta opowieść uczy cię o 
modlitwie?

•	 W	jaki	sposób	możemy	„[złożyć	
Zbawicielowi] w ofierze całą swoją 
duszę”? (Omni 1:26).

•	 Co,	zdaniem	Mormona,	było	celem	
całej świętej kroniki, którą stre-
ścił? (Zob. Słowa Mormona 1:2, 8; 
zob. także stronę tytułową Księgi 

Mormona). Dlaczego jest ważne, aby 
czytać Księgę Mormona, pamiętając 
o tym celu?

Propozycje do dyskusji rodzinnej

Wyjaśnij, że osobom spisującym księgi 
Enosa, Jaroma i Omniego nakazano 
zachowanie i dodanie ich do kronik 
ich ludu. Świętym w Dniach Ostatnich 
radzi się też, aby prowadzili osobiste i 
rodzinne zapiski. Jeśli macie dostęp do 
dzienników swoich przodków, przeczy-
tajcie kilka ich wpisów jako rodzina. 
Omówcie ważność prowadzenia dzien-
ników osobistych i historii rodzinnej.

„Wieczny dług wdzięczności wobec 
waszego Ojca w niebie”
Mosjasz 1–3

•	 Jaka	była	różnica	podczas	rządów	
króla Beniamina pomiędzy Ne-
fitami, którzy studiowali pisma 
święte, a Lamanitami, którzy tego 
nie robili? (Zob. Mosjasz 1:5). W 
jaki sposób, twoim zdaniem, różnica 
ta jest widoczna we współczesnym 
społeczeństwie?

•	 Przeczytaj	księgę	Mosjasza	2:20–21,	
34. Co to znaczy być „sługami nie 
przynoszącymi […] korzyści”, którzy 
mają „wieczny dług […] wobec 
waszego Ojca w niebie”? Dlaczego 
jesteśmy sługami nie przynoszącymi 
korzyści Bogu, nawet jeśli chwalimy 
Go i służymy Mu całą duszą? (Zob. 
Mosjasz 2:22–25; zob. także ilustrację 
na tej stronie). Czego to uczy na te-
mat miłości Ojca Niebieskiego, jaką 
cię darzy?

•	 Czego	dowiadujesz	się	na	temat	
Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa z 
księgi Mosjasza 2–3?

Propozycje do dyskusji rodzinnej

Narysuj na kartce wagę, jak pokazano 
powyżej.
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Zapytaj członków rodziny, dlaczego ta 
waga nie jest zrównoważona. Następ-
nie poproś, aby przeczytali na głos 
księgę Mosjasza 2:20–25. Poproś ich, 
aby podczas czytania poszukali, jakie 
ofiary możemy złożyć Panu oraz jakie 
błogosławieństwa On na nas zsyła. 
Wypiszcie nasze ofiary po tej stronie 

wagi, która opatrzona jest napisem 
Nasze ofiary. Wypiszcie błogosławień-
stwa od Boga po tej stronie wagi, która 
nazwana jest Błogosławieństwa Boże. 
Pomóż członkom rodziny dostrzec, że 
zawsze mamy dług wobec Niego. Wy-
raź wdzięczność za błogosławieństwa 
od Boga.

„Będziecie nazwani dziećmi Chrystusa”
Mosjasz 4–6

•	 Jak	sądzisz,	dlaczego	król	Beniamin	
podkreślił „[nicość]” i niegodziwość 
swego ludu? (Zob. Mosjasz 4:5–8, 
11–12). Dlaczego jest konieczne, aby-
śmy uznali naszą zależność od Pana?

•	 Jakie	obowiązki,	według	króla	Benia-
mina, mają rodzice wobec swoich 
dzieci? (Zob. Mosjasz 4:14–15).

•	 Król	Beniamin	poinstruował	swój	
lud, by troszczyli się o potrzebują-
cych (Mosjasz 4:16–17, 22). Dlaczego 
„potrzebujemy się nawrócić”, jeśli 
odmawiamy pomocy potrzebują-
cym? (Zob. Mosjasz 4:18–23). W 
jakim sensie my wszyscy jesteśmy 
żebrakami? (Zob. Mosjasz 4:19–20).

•	 Jaką	radę	dał	król	Beniamin	bied-
nym, którzy nie mogą dzielić się 
swoją własnością? (Zob. Mosjasz 
4:24–25). Jak możemy rozwinąć 
szczodre serce bez względu na naszą 
sytuację finansową?

•	 Król	Beniamin	nauczał	swój	lud,	
że aby uniknąć grzechu i pozostać 
oddanymi Bogu, muszą pilnować 
swych myśli, słów i uczynków 

(Mosjasz 4:29–30). W jaki sposób 
powiązane są nasze myśli, słowa i 
uczynki?

•	 Jaki	wpływ	miał	Duch	Pana	na	
ludzi, kiedy przemawiał do nich król 
Beniamin? (Zob. Mosjasz 5:2–5). Jak 
mogłoby wpłynąć na nasze życie 
i związki to, że „nie mamy więcej 
pragnienia czynienia zła”?

•	 Co	to	znaczy	stać	się	dziećmi	
Chrystusa? (Zob. Mosjasz 5:2, 5–7). 
Co to znaczy „wziąć na siebie imię 
Chrystusa”? (Zob. Mosjasz 5:8–11). 
Co możesz robić każdego dnia, co 
pomoże ci zachować imię Chrystusa 
zapisane w twoim sercu? (Zob. Mo-
sjasz 5:11–15).

Propozycje do dyskusji rodzinnej

Przeczytajcie jako rodzina księgę 
Mosjasza 4:16–27. Przedyskutujcie, co 
możecie razem zrobić, aby pomóc lu-
dziom w potrzebie. Możecie przygoto-
wać plan projektu służby. Możecie też 
porozmawiać na temat ofiar postnych i 
tego, w jaki sposób są wykorzystywane.
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„’Widzący’ przynosi […] wielką 
korzyść swoim bliźnim”
Mosjasz 7–11

Podczas studiowania księgi Mosjasza 
7–11 odszukaj fragmenty, które uczą o 
ważności podstępowania według wska-
zówek tych, których Pan powołał jako 
proroków, widzących i objawicieli.

•	 W	jaki	sposób	Ammon	opisał	rolę	
widzącego? (Zob. Mosjasz 8:16–18). 
W jaki sposób Abinadi wypełnił rolę 
widzącego? (Poszukaj konkretnych 
przykładów w księdze Mosjasza 11).

Czasami możemy dostrzec coś więcej, 
kiedy porównamy dwie osoby z pism 
świętych, które znalazły się w podob-
nej sytuacji. Skorzystaj z poniższego 
zestawienia, które pokazuje różnice 
pomiędzy królem Noem a królem 
Beniaminem.

Król Noe Król Beniamin

Mosjasz 11:2 Mosjasz 2:13

Mosjasz 11:3–4, 6 Mosjasz 2:12, 14

Mosjasz 11:5, 7 Słowa Mormona 
1:17–18

Propozycje do dyskusji rodzinnej

Wyjaśnij, że członkowie Rady Pre-
zydenta Kościoła oraz Kworum 
Dwunastu Apostołów są prorokami, 
widzącymi i objawicielami. Przedysku-
tujcie, w jaki sposób prorocy, widzący 
i objawiciele w dniach ostatnich 
przynoszą nam „wielką korzyść” (Mo-
sjasz 8:16–18). Następnie przejrzyjcie 
przemówienie Prezydenta Kościoła wy-
głoszone podczas ostatniej konferencji 
generalnej.

„Sam Bóg […] odkupi swój lud”
Mosjasz 12–17

Kiedy będziesz studiować księgę Mosja-
sza 12–17, poszukaj głównego przesła-
nia Abinadiego skierowanego do króla 
Noego i jego kapłanów. Zadaj sobie 
pytanie, dlaczego Abinadi był gotów 
umrzeć za przekazanie tego przesłania.

•	 Po	tym,	jak	Abinadi	skutecznie	stawił	
opór wobec wysiłków kapłanów, aby 
„go zmieszać”, jeden z kapłanów za-
dał mu pytanie na temat fragmentu 
z pisma świętego (Mosjasz 12:19–24; 
zob. także Ks. Izajasza 52:7–10). 
Dlaczego kapłani nie mogli zrozu-
mieć tego fragmentu? (Zob. Mosjasz 

12:25–27). Co to znaczy ‘przyłożyć 
się z sercem’, aby zrozumieć?

•	 Co	to	znaczy	mieć	przykazania	„wy-
ryte w [naszych] sercach”? (Mosjasz 
13:11). W jaki sposób wyrycie przy-
kazań w twoim sercu może wpływać 
na twoją chęć do przestrzegania ich?

•	 Jakich	rzeczy	dowiadujemy	się	na	
temat Zbawiciela z proroctwa zacyto-
wanego w księdze Mosjasza 14?

•	 Do	czego	nawoływał	Abinadi	Noego	
i jego kapłanów na koniec swej 
mowy? (Zob. Mosjasz 16:13–15). 
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W jaki sposób możesz zastosować tę 
radę w swoim życiu?

•	 W	jaki	sposób	możemy	naślado-
wać przykład Abinadiego, chociaż 
najprawdopodobniej nie będziemy 
musieli umrzeć za wiarę?

Propozycje do dyskusji rodzinnej

Jako rodzina przygotujcie listę ludzi, 
którzy podobnie jak Abinadi nieśli 
przesłanie o Zadośćuczynieniu Jezusa 

Chrystusa pomimo wielkiego niebez-
pieczeństwa, jakie się z tym wiązało 
(zob. na przykład Dzieje Apostol-
skie 4:1–12; 1 Nefi 1:18–20; Mosjasz 
18:1–2; Helaman 13:1–7). Jeśli wiesz, 
że członkowie waszej rodziny wyko-
nywali pracę misjonarską w trudnych 
okolicznościach, porozmawiajcie o 
ich doświadczeniach. Zachęć człon-
ków rodziny, aby zapisali je w swoich 
dziennikach.

„Nikt nie mógł ich wyzwolić oprócz Pana”
Mosjasz 18–24

Księga Mosjasza 18 zawiera wyjaśnie-
nie na temat przymierza chrztu. Zanim 
zaczniesz studiować ten rozdział, prze-
czytaj poniższą wypowiedź Prezydenta 
Josepha Fieldinga Smitha:

„Przymierze jest kontraktem i umową 
pomiędzy co najmniej dwiema 
stronami. W przypadku przymierza 
ewangelii, stronami są Pan w niebie 
i ludzie na ziemi. Ludzie zgadzają się 
przestrzegać przykazań, a Pan obie-
cuje właściwie ich wynagrodzić” (w: 
Conference Report, paźdz. 1970 r., str. 
91 lub Improvement Era, grudz. 1970 r., 
str. 26).

•	 Co	zobowiązujemy	się	w	przymie-
rzu robić, kiedy jesteśmy chrzczeni? 
(Zob. Mosjasz 18:8–13; Moroni 6:2–3; 
NiP 20:37). Co Pan obiecuje czynić, 
kiedy jesteśmy chrzczeni i dotrzymu-
jemy przymierzy zawartych podczas 
chrztu? (Zob. Mosjasz 18:10, 12–13; 
zob. także 2 Nefi 31:17).

•	 Dlaczego	Pan	szybciej	i	obficiej	
błogosławił lud Almy, kiedy byli w 
niewoli, niż lud Limhiego? (Porów-
naj księgę Mosjasza 21:5–15 z księgą 
Mosjasza 23:26–27; 24:10–16). W 
jaki sposób ma to zastosowanie w 
naszym życiu?

•	 Dlaczego	nasze	brzemiona	są	
łatwiejsze do zniesienia, kiedy „we 
wszystkim poddajemy się […] woli 
Pana cierpliwie i z pogodą ducha”? 
(Mosjasz 24:15). W jaki sposób Pan 
wzmocnił cię, by pomóc ci „znosić 
swe trudy z łatwością”?

•	 Czego	możemy	nauczyć	się	od	ludu	
Limhiego i ludu Almy na temat 
wyzwolenia się z niewoli grzechu? 
(Zob. Mosjasz 7:33; 21:14; 23:23; 
29:18–20; zob. także NiP 84:49–51).

Propozycje do dyskusji rodzinnej

Omówcie pytania z tej strony na  
temat przymierza chrztu. Poproś 
ochrzczonych członków rodziny, aby 
podzielili się wspomnieniami z chrztu.
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„Moja dusza nie cierpi więcej”
Mosjasz 25–28; Alma 36

Księgi Mosjasza 25–28 i Almy 36 zawie-
rają opowieść o cudownym nawró-
ceniu Almy i synów Mosjasza. Kiedy 
będziesz studiować te rozdziały, zasta-
nów się nad własnym nawróceniem.

•	 Dlaczego	jest	ważne,	by	„przebaczyć	
swemu bliźniemu”? (Mosjasz 26:31). 
W jaki sposób byłeś błogosławiony, 
wybaczając komuś lub uzyskując od 
kogoś wybaczenie?

•	 Dlaczego	Pan	wysłał	anioła,	by	prze-
mówił do Almy Młodszego i jego 
towarzyszy? (Zob. Mosjasz 27:14). W 
jaki sposób może nam pomóc modli-
twa, kiedy ktoś ukochany zbacza ze 
ścieżki ewangelii?

Zwróć uwagę na słowa i wyrażenia 
znajdujące się w księgach Mosjasza 
27 i Almy 36, które pokazują różnicę 
pomiędzy uczuciami Almy przed uzy-
skaniem wybaczenia i po nim. (Zob. 
na przykład Mosjasz 27:29. Zanim 
Alma uzyskał wybaczenie, jego „dusza 

cierpiała wieczną mękę”. Po wybacze-
niu jego „dusza nie [cierpiała] więcej”).

Propozycje do dyskusji rodzinnej

Zadaj członkom rodziny następujące 
pytanie:

•	 Jakie	są	najważniejsze	czynniki,	
które należy wziąć pod uwagę 
podczas przygotowań do służby na 
misji? (Pomóż członkom rodziny 
dostrzec, że nie jest ważne to, gdzie 
służymy, ale ważne jest, dlaczego i jak 
służymy).

Niech członkowie rodziny otworzą 
swoje Księgi Mormona na księdze 
Mosjasza 28. Wyjaśnij, że ten rozdział 
zawiera opowieść o synach Mosjasza, 
którzy chcieli służyć jako misjonarze 
pośród Lamanitów.

•	 Dlaczego	synowie	Mosjasza	chcieli	
głosić ewangelię Lamanitom? (Zob. 
Mosjasz 28:2–3). W jaki sposób 
możemy zwiększyć nasze zaangażo-
wanie w dzielenie się ewangelią?

„Alma […] sądzi sprawiedliwie”
Mosjasz 29; Alma 1–4

Kiedy każdy z synów króla Mosjasza 
odmówił zasiadania po nim na tronie, 
Mosjasz wysłał pisemną proklamację 
do ludu, rekomendując, by po jego 
śmierci zapanował system rządów 
sędziów zamiast rządu króla. Kiedy 
będziesz studiować księgę Mosjasza 29, 
zastanów się, czego uczą słowa króla 
Mosjasza na temat takich przywódców, 
którzy pomogą „[przyczynić] się do 
pokoju pośród tego ludu” (Mosjasz 
29:10).

•	 W	pierwszym	roku	panowania	
sędziów przed Almę został przypro-
wadzony człowiek imieniem Nehor, 
który miał zostać osądzony (Alma 
1:1–2, 15). Czego Nehor uczył lud? 
(Zob. Alma 1:3–4). Jaki był skutek 
jego nauczania? (Zob. Alma 1:5–6). 
Jak myślisz, dlaczego nauki Nehora 
spodobały się tak wielu ludziom? 
Które z tych samych nauk słyszałeś 
w dzisiejszych czasach?
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•	 Co	zrobił	Alma	w	odpowiedzi	na	
rosnącą dumę i niegodziwość ludzi? 
(Zob. Alma 4:15–19). W jaki spo-
sób głoszenie słowa Bożego może 
„pobudzić [ludzi] do przypomnienia 
sobie o swej powinności”? W jaki 
sposób głoszenie słowa Bożego może 
„usunąć” dumę, przebiegłość i spór?

Propozycje do dyskusji rodzinnej

Przeczytajcie jako rodzina księgę Almy 
4:15–20. Następnie zadaj poniższe 
pytania:

•	 Jak	myślicie,	dlaczego	Alma	nie	
widział innego sposobu, by pomóc 
ludziom, jak tylko „[świadczyć] 
przeciwko nim”? Jakie problemy w 
dzisiejszym świecie mogłyby być 
rozwiązane przez głoszenie i życie 
według ewangelii?

„Czy Jego podobizna została wyryta na waszych 
obliczach?”
Alma 5–7

Księga Almy 5 zawiera ponad 40 pytań. 
Poszukaj tych pytań i zastanów się, w 
jaki sposób byś na nie odpowiedział.

•	 W	całym	swoim	przemówieniu	do	
ludu w Zarahemli Alma mówił o 
doświadczaniu „wielkiej przemiany” 
serca i byciu „zrodzonym […] Bogu” 
(Alma 5:14). Często używamy słowa 
nawrócenie, kiedy mówimy o tym 
doświadczeniu. Co to znaczy być 
nawróconym? (Zob. Mosjasz 5:2; 
27:24–26).

Propozycje do dyskusji rodzinnej

Przeczytajcie jako rodzina księgę Almy 
5:14, 19. Wyjaśnij, że słowa: oblicze, 
twarz odnoszą się do zachowania danej 
osoby, czyli tego, w jaki sposób twarz 
odzwierciedla jej charakter.

•	 Jak	myślisz,	co	to	znaczy	mieć	„po-
dobieństwo Boga wyryte na [na-
szych] twarzach”? Co dostrzegałeś w 
innych ludziach, co pokazywało, że 
„Jego podobizna została wyryta na 
[ich] obliczach”?

„Więcej jak jeden świadek”
Alma 8–12

•	 Po	tym,	jak	Alma	ustanowił	ład	w	
Kościele pośród ludu w Gideon i 
Melek, poszedł głosić słowo do kraju 
Ammonihah. Z jakim wyzwaniem 
tam się spotkał? (Zob. Alma 8:8–9).

•	 Które	słowa	w	księdze	Almy	8:10	
opisują intensywność wysiłków 
Almy w Ammonihah? W jaki sposób 
lud Ammonihah zareagował na 

głoszenie słowa przez Almę? (Zob. 
Alma 8:11–13).

Kiedy będziesz studiować księgę Almy 
8:18–32 i Almy 10–11, dowiedz się, w 
jaki sposób zmienił się Amulek, kiedy 
był posłuszny przesłaniu anioła i służył 
jako towarzysz Almy.

•	 W	jaki	sposób	stan	naszych	serc	
wpływa na nasze zrozumienie słowa 
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Bożego? (Zob. Alma 12:9–11). W 
jaki sposób możemy wykształcić 
serca, które rozpoznają, rozumieją i 
przyjmują słowo Boże? (Zob. 1 Nefi 
2:16; 15:11).

Propozycje do dyskusji rodzinnej

Wyjaśnij, że kiedy Alma udał się 
samotnie do miasta Ammonihah, 
lud powiedział: „Co to za Bóg, który 
nie posyła do swego ludu więcej jak 
jednego człowieka ze swoją mocą?” 
(Alma 9:6). Ci ludzie byli później 
zaskoczeni, kiedy głosił im Amulek, 
„widząc, że więcej jak jeden świadek 
świadczył” (Alma 10:12). Przeczytajcie 
jako rodzina fragmenty pism świętych 
z poniższej tabelki. Zwróć uwagę, w 
jaki sposób Alma i Amulek wspierali się 

nawzajem w swych wysiłkach głosze-
nia podobnych doktryn:

Doktryna Świadectwo 
Amuleka

Świadectwo 
Almy

Zadośćuczy-
nienie

Alma 11:40 Alma 
12:33–34

Pokuta Alma 11:40 Alma 12:24

Sąd Alma 11:41 Alma 12:14

Zmartwych-
wstanie

Alma 
11:41–42

Alma 
12:24–25

•	 Jakie	są	korzyści	z	posiadania	więcej	
niż jednego świadka podczas dzie-
lenia się ewangelią? Jak możemy 
wspierać się wzajemnie w tych 
wysiłkach?

„Daj nam siłę […] według wiary, 
jaką pokładamy w Chrystusie”
Alma 13–16

Kiedy Alma zakończył nauczanie Ze-
ezroma i innych ludzi w Ammonihah 
na temat planu odkupienia, świadczył 
o kapłaństwie i doktrynie ustanowie-
nia przed narodzeniem. Przeczytaj 
następujące cytaty podczas studiowa-
nia księgi Almy 13:1–7:

Prorok Józef Smith powiedział: „Każdy 
człowiek, którego powołano do 
służenia mieszkańcom świata, został 
ustanowiony do tego właśnie celu pod-
czas Wielkiej Narady w niebie, przed 
powstaniem tego świata” (Teachings of 
the Prophet Joseph Smith, wyb. Joseph 
Fielding Smith [1976], str. 365).

Prezydent Spencer W. Kimball na-
uczał: „Zanim tu przyszliśmy, wiernym 
kobietom dane były pewne obowiązki, 
podczas gdy wierni mężczyźni zostali 
ustanowieni przed narodzeniem do 

pewnych powołań kapłańskich. Cho-
ciaż teraz nie pamiętamy szczegółów, 
nie zmienia to wspaniałej rzeczywisto-
ści tego, na co kiedyś się zgodziliśmy. 
Jesteście odpowiedzialni za te rzeczy, 
których dawno temu spodziewano się 
po was, tak jak odpowiedzialni są ci, 
których popieramy jako proroków i 
apostołów!” („The Role of Righteous 
Women”, Ensign, list. 1979 r., str. 102).

•	 W	jaki	sposób	Alma	i	Amulek	zostali	
w końcu uwolnieni po tym, jak byli 
prześladowani w więzieniu przez 
wiele dni? (Zob. Alma 14:26–29; 
Eter 12:12–13). Od jakich rzeczy 
potrzebujemy wyzwolenia? Dlaczego 
nasza wiara musi koncentrować się 
na Chrystusie, by prowadziła nas 
do wyzwolenia? (Zob. Mosjasz 3:17; 
Moroni 7:33).

24



17

•	 Co	księga	Almy	15:3–5	mówi	na	te-
mat ufności, jaką Zeezrom pokładał 
w osobach Almy i Amuleka? W kim 
Zeezrom powinien był pokładać 
ufność, aby zostać uzdrowionym? 
(Zob. Alma 15:6–10). Czego możemy 
nauczyć się z uczynków Zeezroma 
po tym, jak został uzdrowiony? 
(Zob. Alma 15:11–12).

Propozycje do dyskusji rodzinnej

Po przejrzeniu wszystkich lub czę-
ści fragmentów z księgi Almy 13–16 
poproś, aby każdy członek rodziny 
podzielił się tym, czego dowiedział się 
z tej opowieści.

„Gdy nauczali, czynili to z 
[mocą i] władzą Boga”
Alma 17–22

•	 Co	doprowadziło	do	sukcesu	Am-
mona i jego braci, kiedy dążyli do 
tego, aby Lamanici poznali prawdę? 
Czego uczysz się z postawy Am-
mona i Aarona względem pracy 
misjonarskiej?

•	 Jakich	doktryn	nauczali	Ammon	i	
Aaron króla Lamoniego i jego ojca? 
(Zob. Alma 18:34–39; 22:7–14).

•	 Jaką	ofiarę	był	gotów	złożyć	król,	
aby poznać Boga? (Zob. Alma 22:15, 
17–18). Czego możesz nauczyć się z 
jego przykładu?

Podczas studiowania księgi Almy 
17–22 szukaj opowieści o ludziach, 
którzy otrzymali błogosławieństwa po 

przetrwaniu prób. Zastanów się nad 
błogosławieństwami, które otrzymałeś, 
kiedy wiernie zniosłeś próby.

Propozycje do dyskusji rodzinnej

Pokaż kilka różnych przyrządów lub 
narzędzi. Poproś członków rodziny, 
aby wyjaśnili, w jaki sposób używa 
się każdego przyrządu (lub narzędzia). 
Następnie przeczytaj księgę Almy 
17:1–9 i zwróć uwagę, że my, podobnie 
jak synowie Mosjasza, możemy być 
„[narzędziami] w rękach Boga”, kiedy 
dzielimy się z innymi ewangelią. Pod-
kreśl, że kiedy będziemy starać się być 
narzędziami w rękach Pana, On nam 
pomoże.

„Nawrócili się do Pana”
Alma 23–29

Księga Almy 23–27 mówi o Anti-Nefi-
Lehitach, grupie ludzi, którzy nawrócili 
się w tak wielkim stopniu, że „nigdy 
już […] nie odstąpili” (Alma 23:6). Pod-
czas studiowania tej opowieści poszu-
kaj dowodów prawdziwości i szczerości 
nawrócenia Anti-Nefi-Lehitów.

•	 Anti-Nefi-Lehici	„nawrócili	się	do	
Pana” (Alma 23:6). Dlaczego ko-
nieczne jest, aby Jezus Chrystus był 
w centrum naszego nawrócenia?

•	 Nawróceni	Lamanici	zdecydowali	
się odróżnić od swych braci, którzy 
pozostawali niegodziwi (Alma 
23:16–18; 27:27–30). W jaki sposób 
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odróżniamy się od świata, kiedy 
jesteśmy nawróceni?

•	 Za	co	byli	wdzięczni	Anti-Nefi-Lehici	
pomimo swych nieszczęść? (Zob. 
Alma 24:7–10). Jak wdzięczność wo-
bec Boga może nam pomóc stawiać 
czoła próbom i nieszczęściom?

•	 Anti-Nefi-Lehici	„wzięli	swe	miecze	
[…] i zakopali głęboko w ziemi” 
(Alma 24:15–17). Dlaczego zna-
mienne było to, że zakopali swą 
broń, zamiast po prostu obiecać, że 
jej nie użyją? Co możemy zrobić, 
aby zakopać „broń buntu”?

Podczas studiowania księgi Almy 
26–27 poszukaj przykładów błogosła-
wieństw, które spływają na misjonarzy 
w wyniku ich wysiłków.

Propozycje do dyskusji rodzinnej

Opowiedz historię nawrócenia 
Anti-Nefi-Lehitów. Zastanów się nad 
wykorzystaniem pytań z tej części, aby 
zachęcić do dyskusji. Następnie niech 
członkowie rodziny przeczytają na 
temat nawrócenia wszystkie poniższe 
fragmenty lub kilka z nich:

Ew. Łukasza 22:32
Mosjasz 5:2
Mosjasz 5:7

Alma 5:7–14
3 Nefi 6:14
3 Nefi 9:13–14

„Wszystko wskazuje na istnienie Boga”
Alma 30–31

Miej w pamięci wypowiedź Prezydenta 
Ezry Tafta Bensona, kiedy będziesz 
studiować księgę Almy 30–31:

„Księga Mormona ujawnia wrogów 
Chrystusa. […] Ten rodzaj odstępców z 
Księgi Mormona podobny jest do tego 
rodzaju ludzi, jakich mamy dzisiaj. Bóg 
ze Swoją nieskończoną uprzednią wie-
dzą tak ukształtował Księgę Mormona, 
abyśmy mogli dostrzec błąd i wiedzieli, 
jak walczyć z fałszywymi koncepcjami 
dotyczącymi edukacji, polityki, religii 
i filozofii w naszych czasach” („The 
Book of Mormon Is the Word of God”, 
Ensign, stycz. 1988 r., str. 3).

•	 Jakie	znaki	przedstawił	Alma	jako	
dowód na to, że Bóg żyje, kiedy 
Korihor poprosił go o znak na ist-
nienie Boga? (Zob. Alma 30:44). W 
jaki sposób te dowody pomogły we 
wzmocnieniu twojej wiary?

Podczas studiowania księgi Almy 31 
porównaj modlitwę Zoramitów i mod-
litwę Almy. Możesz zapisać różnice, 
jakie znalazłeś.

Propozycje do dyskusji rodzinnej

Wyjaśnij, że koncepcje podobne do 
nauk Korihora są czasem prezentowane 
przez współczesnych ludzi. Następnie 
przedyskutujcie poniższe pytanie:

•	 Co	możemy	zrobić,	by	oprzeć	się	
wpływowi ludzi, którzy próbują 
zniszczyć naszą wiarę? (Możliwe 
odpowiedzi: możemy studiować 
pisma święte, modlić się, unikać spo-
rów oraz porozmawiać z rodzicami, 
biskupem lub innymi zaufanymi 
przyjaciółmi).
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„Słowo jest w Chrystusie dla zbawienia”
Alma 32–35

•	 Alma	porównał	słowo	Boże	do	
nasiona (Alma 32:28). Co możesz 
uczynić, aby „[zrobić] miejsce” w 
swoim sercu dla słowa Bożego? 
(Alma 32:28).

•	 Przeczytaj	księgę	Almy	32:28–35.	
Jak myślisz, co to znaczy czuć, że 
słowo „[zaczyna] wzbierać w [twoim] 
sercu”? W jaki sposób pisma święte 
powiększają twoją duszę, rozjaśniają 
twoje zrozumienie i poszerzają twój 
umysł? W jaki sposób słowo Boże 
było ci drogie?

•	 Po	usłyszeniu	mowy	Almy	ludzie	
zapragnęli wiedzieć, „w jaki sposób 
powinni rozwijać swą wiarę” (Alma 
33:1). Alma odpowiedział, cytując 
nauki proroków: Zenosa, Zenoka i 
Mojżesza. Jakie było główne przesła-
nie tych nauk? (Zob. Alma 33:3–22).

Po przestudiowaniu księgi Almy 
33:19–22 przeczytaj IV Ks. Mojżeszową 
21:4–9, Ew. Jana 3:1–16, 1 Nefiego 
17:41, Almę 37:46 i Helamana 8:13–15. 
Dowiedz się, w jaki sposób takie ze-
stawienie fragmentów daje ci głębsze 
rozeznanie niż każdy z nich z osobna.

Propozycje do dyskusji rodzinnej

Aby pomóc członkom rodziny 
wyobrazić sobie przesłanie Almy na 
temat pielęgnowania słowa Bożego w 
naszych sercach (Alma 32:28–43), daj 
każdemu nasiono i mały pojemnik z 
ziemią. Poproś członków rodziny, aby 
zasadzili swoje nasiona i odpowiednio 
je pielęgnowali, zapewniając wodę i 
światło słoneczne. Przez kilka tygodni 
obserwujcie, jak wyrastają rośliny.

„Posłuchaj mnie”
Alma 36–39

•	 Księga	Almy	36–39	zawiera	świa-
dectwo, jakie Alma dał swoim 
synom: Helamanowi, Sziblonowi i 
Koriantonowi. Dlaczego jest ważne, 
aby dzieci słyszały, jak ich rodzice 
składają swoje świadectwa? W jaki 
sposób wpłynęły na ciebie świadec-
twa twoich rodziców?

Przejrzyj następujące fragmenty z pism 
świętych, które pokazują ważność 
rady udzielanej dzieciom przez ich 
rodziców.

2 Nefi 1–3
Enos 1:1–3
Mosjasz 1:1–8
Alma 36–39
Alma 56:47–48

Alma 57:21, 26–27
Helaman 5:5–14
NiP 68:25–28
NiP 93:39–50

•	 W	jaki	sposób	wpłynęła	na	twoje	ży-
cie próba podążania za radą zawartą 
w księdze Almy 37:36–37?

•	 W	jaki	sposób	grzeszność	Koriantona	
wpłynęła na innych? (Zob. Alma 
39:11, 13). Dlaczego jest ważne, aby 
członkowie Kościoła ustanawiali 
dobry przykład? W jaki sposób twoje 
uczynki mogły wpływać na opinię 
innych ludzi na temat Kościoła?

Propozycje do dyskusji rodzinnej

Poproś członków rodziny, aby prze-
czytali księgę Almy 37:6–7. Następnie 
pokaż gwóźdź, śrubę lub inny nie-
wielki przedmiot, który łączy i trzyma 
coś razem.
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•	 W	jaki	sposób	ten	przedmiot	jest	
„[niepozorny] i [prosty]”? W jaki 
sposób można wykorzystać ten 
przedmiot, aby osiągnąć coś wiel-
kiego? Co by się mogło stać, gdyby-
śmy go nie mieli?

•	 Jakie	są	niektóre	„niepozorne	i	pro-
ste” rzeczy, które mogą spajać naszą 
rodzinę? Jakie są niektóre „niepo-
zorne i proste” rzeczy, które możemy 
robić jako rodzina, aby okazać naszą 
miłość do Ojca Niebieskiego, Jezusa 
Chrystusa i siebie nawzajem?

„Wielki plan szczęścia”
Alma 40–42

•	 Co	się	dzieje	z	naszymi	duchami	
pomiędzy śmiercią a zmartwych-
wstaniem? (Zob. Alma 40:11–15, 21; 
zob. także NiP 138).

•	 Co	by	się	z	nami	stało,	gdybyśmy	
podlegali tylko sprawiedliwości? 
(Zob. Alma 42:14). Co jest wyma-
gane, aby zaspokoić wymagania 
sprawiedliwości tak, byśmy mogli 
powrócić i zamieszkać w obecno-
ści Ojca Niebieskiego? (Zob. Alma 
42:15). W jaki sposób Zadość-
uczynienie Jezusa Chrystusa czyni 
„zadość wymaganiom sprawiedli-
wości”? (Zob. Mosjasz 15:7–9). Co 

musimy zrobić, by móc otrzymać 
pełnię miłosierdzia Bożego? (Zob. 
Alma 42:13, 23, 27, 29–30; zob. 
także Alma 41:14; NiP 19:15–18).

Propozycje do dyskusji rodzinnej

Aby pomóc członkom rodziny w 
zrozumieniu księgi Almy 42, prze-
czytaj przypowieść Starszego Boyda K. 
Packera o Pośredniku, która znajduje 
się w rozdziale 12. Zasad ewangelii 
(31110 166). Możesz poprosić człon-
ków rodziny, aby przeczytali ten tekst z 
podziałem na role: narratora, dłużnika, 
kredytodawcy i przyjaciela dłużnika.

„Niezachwiana wiara w Chrystusa”
Alma 43–52

Księga Almy 43–52 zawiera kilka opo-
wieści o wojnie. Opowieści te mogą na-
uczyć nas, jak radzić sobie z ziemskimi 
konfliktami oraz jak bronić siebie i 
nasze rodziny w bitwie z Szatanem.

•	 Rozważ	poniższe	zasady,	które	
rządziły postawami i działaniami 
sprawiedliwych Nefitów w czasach 
wojny. W jaki sposób zrozumienie i 
stosowanie tych zasad może dzisiaj 
pomóc w tym, aby na świecie zapa-
nował pokój? W jaki sposób możesz 
stosować je w zmaganiach z konflik-
tami w twoim życiu osobistym?

 a. Walczyć tylko z prawych powo-
dów, takich jak samoobrona (Alma 
43:8–10, 29–30, 45–47; 48:14).

 b. Nie odczuwać nienawiści do swoich 
wrogów, dążyć do jak najlepszego 
rozwiązania konfliktu, mając na 
uwadze zarówno własne dobro, 
jak i dobro wroga (Alma 43:53–54; 
44:1–2, 6).

 c. Żyć sprawiedliwie i ufać Bogu (Alma 
44:3–4; 48:15, 19–20).

 d. Podążać za prawymi i mądrymi 
przywódcami (Alma 43:16–19; 
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48:11–13, 17–19; zob. także NiP 
98:10).

Propozycje do dyskusji rodzinnej

Przeczytaj opowieść o tym, jak do-
wódca Moroni wznosi hasło wolności 
(Alma 46:12–20). Następnie popracuj-
cie jako rodzina nad własnym hasłem 

wolności. Poproś członków rodziny, 
aby wymienili kilka ważnych zasad, 
które przypominają im i inspirują ich 
do wzięcia na siebie imienia Chrystusa. 
Potem zapiszcie te zasady na dużej 
kartce. Zachęć członków rodziny, aby 
żyli zgodnie z zasadami, jakie zapisali-
ście w rodzinnym haśle wolności.

„Byli posłuszni wykonując ściśle każdy rozkaz”
Alma 53–63

Podczas studiowania księgi Almy 53 
i Almy 56–58 szukaj zasad, według 
których postępowało 2 060 młodych 
wojowników oraz cech, które rozwijali 
w swej młodości. Zwróć szczególną 
uwagę na to, w jaki sposób te zasady i 
cechy pomogły młodym wojownikom 
w otrzymaniu siły od Pana. Postanów, 
w jaki sposób będziesz stosować te 
zasady w swoim życiu.

•	 Od	kogo	ci	młodzi	Ammonici	
nauczyli się posiadania tak wielkiej 
wiary i odwagi? (Zob. Alma 56:47–
48; zob. także Alma 53:21; 57:21). 
Dlaczego ważne jest, aby dzieci znały 
siłę i pewność świadectw swoich 
rodziców?

Przestudiuj następujące fragmenty na 
temat macierzyństwa:

Alma 56:47–48
I Ks. Mojżeszowa 

24:60
II Ks. Mojżeszowa 

20:12

I Ks. Samuela 
1:27–28

Przypowieści Salo-
mona 1:8

Mojżesz 4:26

•	 Młodzi	Ammonici	poprosili	proroka	
Helamana, aby był ich przywódcą 
(Alma 53:19; 56:1, 5). W jaki sposób 
reagowali na otrzymywane rozkazy? 
(Zob. Alma 57:21). Jakie konkretne 
rzeczy musisz robić, aby „ściśle” 
podążać za prorokiem?

Propozycje do dyskusji rodzinnej

Opowiedz historię o 2 060 młodych 
wojownikach Helamana (Alma 53; 
56–58). Następnie niech członkowie 
rodziny przeczytają wszystkie frag-
menty wypisane poniżej lub kilka z 
nich. Porozmawiajcie na temat tego, w 
jaki sposób członkowie rodziny mogą 
stosować zasady nauczane w tych 
fragmentach.

Alma 53:20–21
Alma 56:45–48
Alma 57:25–27

Alma 57:21
Alma 58:6–11
Alma 58:39–40

Podczas dyskusji możecie zaśpiewać 
pieśń „We’ll Bring the World His 
Truth” (Children’s Songbook, str. 172).
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„Pewna podstawa”
Helaman 1–5

Księga Helamana 1–4 opisuje okresy 
pokoju i okresy sporów pośród Nefitów 
i Lamanitów. Księga Helamana 5 za-
wiera opowieść o cudownej pracy mi-
sjonarskiej pośród Lamanitów i tych, 
którzy odstąpili od Nefitów. Podczas 
studiowania tych opowieści poszukaj 
podobieństw w dzisiejszych czasach.

•	 W	jaki	sposób	pokorni	naśladowcy	
Chrystusa zareagowali na prześla-
dowania? (Zob. Helaman 3:33–35). 
W jaki sposób może ci pomóc ich 
przykład?

•	 Przeczytaj	księgę	Helamana	5:12.	
Co to znaczy budować na opoce 
 Chrystusa? (Zob. także 3 Nefi 
14:24–27).

W Księdze Mormona jest ponad 240 
przykładów słowa zapamiętaj lub jego 

różnych form (takich jak: pamiętany, 
pamięć lub nie zapomnieć). Znajdź  
jak najwięcej miejsc w księdze  
Helamana 5, w których pojawia się to 
słowo. Kiedy będziesz szukać, zastanów 
się, dlaczego słowo pamiętać jest ważne 
dla ludu przymierza z Panem.

Możesz zajrzeć do Topical Guide (Prze-
wodnika tematycznego), aby znaleźć 
inne fragmenty ze słowem pamiętać lub 
jego formami.

Propozycje do dyskusji rodzinnej

Przeczytaj na głos księgę Helamana 
5:12. Następnie przedyskutujcie, w 
jaki sposób rodzina może budować na 
opoce Jezusa Chrystusa.

W ramach dyskusji możecie zaśpiewać 
razem hymn „Jak mocna podstawa” 
(Hymny oraz pieśni dla dzieci, str. 7).

„Jak mogliście zapomnieć swojego Boga”
Helaman 6–12

Opowieść znajdująca się w księdze 
Helamana 6–12 pokazuje, jak grzech 
dumy wpływa na ludzi. Kiedy będziesz 
studiować tę opowieść, poszukaj cyklu 
zdarzeń opisanego w propozycji do 
dyskusji rodzinnej.

•	 Przeczytaj	księgę	Helamana	12:7.	Na	
jakiej podstawie Mormon sformuło-
wał tę wypowiedź? (Zob. Helaman 
12:1–6, 8).

Propozycje do dyskusji rodzinnej

Narysuj na kartce następujący diagram:

Sprawiedliwość 
i powodzenie

Duma i 
niegodziwość

Zniszczenie 
i cierpienie

Pokora i pokuta

Wyjaśnij, że Księga Mormona zawiera 
kilka przykładów tego, jak ludzie popa-
dali w ten cykl zdarzeń.

•	 W	jaki	sposób	ludzie	mogą	przerwać	
ten cykl? (Niech członkowie rodziny 
przeczytają księgi: Almy 62:48–51; 
Helamana 12:23–24).
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Narysuj na kartce linie przekreślające 
Dumę i niegodziwość oraz Zniszczenie 
i cierpienie. Zwróć uwagę, że możemy 
uczyć się na błędach Nefitów. Zawsze 

możemy pamiętać o Panu w pokorze 
i wdzięczności, nawet kiedy nam się 
powodzi.

„Nawrócicie się i powrócicie do Pana”
Helaman 13–16

Prezydent Ezra Taft Benson powiedział: 
„Zapis historii Nefitów opisujący wy-
darzenia bezpośrednio poprzedzające 
przyjście Zbawiciela ukazuje paralele 
do naszych dni, kiedy czekamy na dru-
gie przyjście Zbawiciela” (Conference 
Report, kwiec. 1987 r., str. 3 lub Ensign, 
maj 1987 r., str. 4).

Poniższy wykres pokazuje, że księga 
Helamana 13–16 zawiera opowieści 
o proroctwach i wydarzeniach, które 
występują równolegle ze znakami i 
wydarzeniami poprzedzającymi Drugie 
Przyjście Jezusa Chrystusa.

Proroctwa i wydarzenia 
zapisane w księdze 
Helamana 13–16

Proroctwo lub 
wydarzenie

Znaki i wydarzenia, 
które poprzedzą Drugie 
Przyjście

Helaman 16:1, 3, 6, 10 Wyraźna mniejszość 
sprawiedliwych

1 Nefi 14:12; Jakub 5:70

Helaman 16:13–14 Wylanie Ducha i cuda Ks. Joela 2:28–30;  
NiP 45:39–42

Helaman 13:22; 16:12, 
22–23

Wielka niegodziwość II List do Tymoteusza 
3:1–5; NiP 45:27

Helaman 13:2, 6, 8, 
10–11; 14:9, 11;  
15:1–3, 17; 16:2

Odrzucenie proroków 
Pana oraz ich wezwań do 
pokuty

NiP 1:14–16

Helaman 14:3–4 Proroctwo o nocy bez 
ciemności

Ks. Zachariasza 14:7; 
zob. także Teachings of 
the Prophet Joseph Smith, 
wyb. Joseph Fielding 
Smith [1976], str. 287

Helaman 14:5–6, 20 Proroctwa o znakach i 
cudach na niebie

Ks. Joela 2:30–31;  
NiP 45:40

Helaman 16:13–18 Zaprzeczenie znakom, 
cudom i przyjściu 
Chrystusa

II List Piotra 3:3–4;  
NiP 45:26
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Propozycje do dyskusji rodzinnej

Przestudiujcie jako rodzina niektóre 
lub wszystkie pozycje z tego wykresu. 
Poproś każdego członka rodziny, aby 

podzielił się, w jaki jeden sposób in-
formacje z tego wykresu mogą pomóc 
ludziom w przygotowaniu się na Dru-
gie Przyjście.

„Jutro przyjdę na świat”
3 Nefi 1–7

•	 Czekając	na	wypełnienie	proroctw	
Samuela, „ci, którzy wierzyli, 
zaczynali się martwić” (3 Nefi 1:7). 
Jakie były niektóre z powodów ich 
smutku? (Zob. 3 Nefi 1:5–9). Co zro-
bili wierzący pomimo tych wyzwań 
rzucanych ich wierze? (Zob. 3 Nefi 
1:8). Co możesz zrobić, aby pozostać 
niezachwianym, kiedy twoja wiara 
napotyka wyzwania?

•	 Przeczytaj	księgę	3 Nefiego	3:12–26,	
w której Nefici przygotowują się na 
atak bandy Gadiantona. Czego mo-
żesz się nauczyć z działań Nefitów 
podejmowanych w niebezpiecznych 
czasach, co może pomóc ci chronić 
się w czasach pokusy i strachu?

•	 Jakimi	błogosławieństwami	mog-
liby radować się wszyscy ludzie, 

gdyby pozostali wierni? (Zob. 3 Nefi 
10:18–19).

Propozycje do dyskusji rodzinnej

Przeczytajcie jako rodzina księgę 
3 Nefiego 5:13. Wyjaśnij, że ten werset 
zawiera słowa proroka Mormona. Na-
stępnie zadaj poniższe pytania:

•	 Co	to	znaczy	być	„uczniem	Jezusa	
Chrystusa”? (Naśladować Jezusa 
Chrystusa). Co możemy robić 
indywidualnie i jako rodzina, aby 
naśladować Zbawiciela?

W ramach dyskusji możecie zaśpiewać 
razem „Come, Follow Me” (Hymns, 
nr 116), „More Holiness Give Me” 
(Hymns, nr 131) lub „I’m Trying to 
Be like Jesus” (Children’s Songbook, str. 
78–79).

„Kto przyjdzie do Mnie, przyjmę go”
3 Nefi 8–11

Prorok Samuel prorokował o znakach 
Ukrzyżowania Zbawiciela. Przeczytaj 
jego proroctwa znajdujące się w księ-
dze Helamana 14:20–27. Następnie 
przestudiuj księgę 3 Nefiego 8–9, aby 
znaleźć wypełnienie się tych proroctw.

•	 Jakie	zaproszenie	wystosował	Pan	do	
tych, którzy przetrwali zniszczenie? 
(Zob. 3 Nefi 9:13–14. Zwróć uwagę, 
że słowa przyjść, przystąpić poja-
wiają się trzy razy w wersecie 14.) 

Co możesz zrobić, aby przyjąć to 
zaproszenie?

•	 Zgromadzeni	podchodzili	do	Zba-
wiciela „jeden po drugim” (3 Nefi 
11:15; zob. także 3 Nefi 17:25, gdzie 
jest mowa o tym, że było tam 2 500 
osób). Czego uczysz się z tego przy-
kładu miłości Zbawiciela?

•	 Jezus	nauczał,	że	ludzie	nie	powinni	
się „spierać” (3 Nefi 11:22, 28). Dla-
czego spór o doktryny ewangelii jest 
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niebezpieczny? (Zob. 3 Nefi 11:29; 
NiP 10:62–63). W jaki sposób mo-
żemy być zjednoczeni w prawdziwej 
doktrynie?

Propozycje do dyskusji rodzinnej

Przeczytajcie jako rodzina księgę 3 Ne-
fiego 11:1–17. Poproś członków rodziny, 
aby zastanowili się nad tym, jak by się 
czuli, gdyby byli pośród Nefitów, kiedy 
ukazał im się zmartwychwstały Pan.   

„Dawne rzeczy przeminęły i 
wszystko stało się nowe”
3 Nefi 12–15

Podczas studiowania nauk Zbawiciela 
znajdujących się w księdze 3 Nefiego 
12–15, poszukaj nauk, których w szcze-
gólny sposób potrzebujesz.

Jezus powiedział do Nefitów: „Daję 
wam, abyście byli solą ziemi” (3 Nefi 
12:13). Aby zyskać większe zrozumie-
nie tej wypowiedzi, przeczytaj następu-
jące fragmenty. Możesz zaznaczyć je w 
swoich pismach świętych.

III Ks. Mojżeszowa 
2:13

Ew. Mateusza 5:13

NiP 101:39–40
NiP 103:9–10

•	 Przeczytaj	księgę	3 Nefiego	12:48.	
Dlaczego potrzebujemy Zadośćuczy-
nienia Jezusa Chrystusa, aby być 

doskonałymi? (Zob. 2 Nefi 2:7–9; 
3 Nefi 19:28–29; Moroni 10:32–33).

Propozycje do dyskusji rodzinnej

Przygotuj dla członków rodziny 
potrawę, która zgodnie z przepisem 
powinna być posolona. Podaj każ-
demu członkowi rodziny porcję, która 
zawiera sól, i porcję bez soli. Zobaczą, 
w jaki sposób sól wzmacnia naturalny 
smak potrawy.

W zaciemnionym pokoju zapal latarkę 
lub świecę.

Po tych prezentacjach omówcie, co to 
znaczy być „solą ziemi” i „światłem 
[…] ludu” (3 Nefi 12:13–14).

„Moja radość jest teraz pełna”
3 Nefi 17–19

Podczas studiowania księgi 3 Nefiego 
17–19 poszukaj wersetów, które poka-
zują miłość Jezusa. Możesz zapisać w 
dzienniku swoje uczucia.

•	 Dlaczego	Jezus	„pozostał	[…]	trochę	
dłużej” z ludem? (Zob. 3 Nefi 17:5–
6). W jaki sposób ukazuje to Jego 
miłość do tych ludzi? W jaki sposób 
odczuwałeś miłość i troskę Jezusa o 
ciebie?

•	 Jezus	ustanowił	sakrament	pośród	
Nefitów. Czego dowiadujemy się o 
obrzędzie sakramentu z księgi 3 Ne-
fiego 18:1–11? Co możesz zrobić, 
aby przygotować się do przyjęcia 
sakramentu każdego tygodnia?

•	 Jezus	nauczał:	„Módlcie	się	z	wa-
szymi rodzinami do Ojca” (3 Nefi 
18:21). W jaki sposób modlitwa 
rodzinna wpłynęła na twoją ro-
dzinę? Jak rodziny mogą zwiększyć 
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swe oddanie codziennej modlitwie 
rodzinnej?

Czytając pisma święte na głos, możesz 
głębiej wniknąć w doktryny i wydarze-
nia, które mógłbyś przeoczyć podczas 
czytania po cichu. Przeczytaj na głos 
3 Nefi 17. W czasie czytania zwróć 
uwagę na wpływ Ducha. Możesz za-
znaczyć fragmenty, które są dla ciebie 
szczególnie ważne.

Propozycje do dyskusji rodzinnej

Podczas dwóch pierwszych dni, kiedy 
Zbawiciel przebywał wśród Nefitów, 
służył dzieciom. Przeczytajcie jako 
rodzina księgę 3 Nefiego 17:11–24 i 
3 Nefiego 26:14–16. Następnie poroz-
mawiajcie o miłości Jezusa do małych 
dzieci.

     

„Wtedy zgromadzę ich”
3 Nefi 16; 20–21

Księga 3 Nefiego 16, 3 Nefiego 20 i 
3 Nefiego 21 zawiera część nauk, jakie 
Jezus Chrystus przekazał Nefitom, 
kiedy przebywał z nimi po Swoim 
Zmartwychwstaniu. W rozdziałach 
tych Pan naucza i prorokuje o Przywró-
ceniu ewangelii i zgromadzeniu domu 
Izraela w dniach ostatnich.

•	 Dlaczego	Izrael	został	rozproszony?	
(Zob. 3 Nefi 16:4). Czym jest zgro-
madzenie Izraela? (Zob. 3 Nefi 16:4, 
12; 20:10–13).

•	 Jaką	rolę	odgrywa	Księga	Mormona	
w zgromadzeniu Izraela? (Porównaj 
na przykład księgę 3 Nefiego 16:4, 12 
i 3 Nefiego 20:10–13 z księgą 1 Ne-
fiego 6:3–4 i stroną tytułową Księgi 
Mormona). Jakie są nasze obowiązki, 

jako członków Kościoła, w groma-
dzeniu Izraela?

Propozycje do dyskusji rodzinnej

Rozrzuć różne przedmioty po pokoju. 
Następnie poproś członków rodziny, 
aby je zgromadzili. Możesz zwrócić 
uwagę, że zgromadzić oznacza zebrać 
coś razem.

Po zebraniu przedmiotów przez 
rodzinę przeczytajcie księgę 3 Nefiego 
20:12–13. Wyjaśnij, że Ojciec Niebieski 
gromadzi Swój lud na całym świecie, 
sprawiając, że „poznają Pana, swego 
Boga, który ich odkupił”. Omówcie, 
co możecie zrobić indywidualnie i 
jako rodziny, aby pomóc Ojcu Niebie-
skiemu w zgromadzeniu Jego ludu.

„Wyjaśnił […] wszystkie proroctwa”
3 Nefi 22–26

•	 Po	tym,	jak	Jezus	zacytował	proroctwa	
Izajasza, nakazał ludziom, aby „to 
dokładnie rozważyli” (3 Nefi 23:1). 
Co to znaczy rozważać pisma święte, 
a nie tylko zwyczajnie je czytać?

•	 W	swej	kronice	Mormon	zawarł	
zaledwie „cząstkę” tego, czego Jezus 

uczył lud (3 Nefi 26:8). W jaki spo-
sób możemy otrzymać „ważniejsze 
rzeczy”? (Zob. 3 Nefi 26:9).

•	 Przeczytaj	księgę	3 Nefiego	26:19–21.	
Jak możemy naśladować ten przykład 
w naszych małżeństwach, rodzinach, 
okręgach i palikach?
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Propozycje do dyskusji rodzinnej

Wyjaśnij, że kiedy Jezus przebywał 
wśród Nefitów, podzielił się proroc-
twem Malachiasza na temat misji 
Eliasza (3 Nefi 25:1–6). Nauka ta jest 
tak ważna, że znajduje się we wszyst-
kich czterech podstawowych pismach 
świętych Kościoła.

Przeczytajcie jako rodzina następujące 
fragmenty pism świętych: Ks. Mala-
chiasza 3:19–24; Ew. Łukasza 1:17; 
3 Nefi 25:1–6; Nauki i Przymierza 

2:1–3 i Józef Smith — Historia 1:37–39. 
Możesz zasugerować, aby członkowie 
rodziny zaznaczyli te fragmenty w 
swoich pismach świętych.

Omówcie, w jaki sposób te fragmenty 
odnoszą się do pracy nad historią 
rodziny i pracą świątynną. Poczyńcie 
plany, aby wspólnie pracować nad 
odnajdowaniem danych i przedkła-
daniem nazwisk zmarłych przodków, 
celem dokonania obrzędów. Jeśli po-
zwalają na to okoliczności, zaplanujcie 
wspólną służbę w świątyni.

„To jest Moją dobrą nowiną”
3 Nefi 27–30; 4 Nefi

•	 Dwunastu	uczniów	Jezusa	zapy-
tało Go, jak powinni nazwać Jego 
Kościół. (Zob. 3 Nefi 27:3). Jaka była 
Jego odpowiedź na to pytanie? (Zob. 
3 Nefi 27:4–9). Pan nakazał, aby Jego 
przywrócony Kościół, podobnie jak 
Kościół pośród Nefitów, nazwany był 
Jego imieniem (NiP 115:4). Dlaczego 
ważne jest, abyśmy pamiętali, że 
Kościół nosi imię Jezusa Chrystusa?

•	 Przestudiuj	księgę	3 Nefiego	
27:13–21, szukając różnych aspek-
tów ewangelii Jezusa Chrystusa. Co 
obiecał Zbawiciel tym, którzy żyją 
zgodnie z Jego ewangelią? (Zob. 
3 Nefi 27:21–22).

•	 W	odpowiedzi	na	swą	prośbę	trzech	
uczniów–Nefitów zostało przemie-
nionych, co oznacza, że ich ciała zo-
stały na pewien czas zmienione tak, 
że „mogli zrozumieć rzeczy boskie” 
(3 Nefi 28:13–15). Następnie zostali 
przemienieni nie zaznawszy śmierci. 
Czego opowieść z księgi 3 Nefiego 28 
uczy o przemienionych istotach?

•	 Wiele	lat	po	tym,	jak	Jezus	przeby-
wał wśród Nefitów, nie było „ludu 
o innej nazwie” (4 Nefi 1:17). Co to 
oznacza? (Zob. 4 Nefi 1:2–3, 15–17). 
Jakie problemy istnieją dzisiaj z 
powodu różnic pomiędzy grupami 
ludzi? W jaki sposób ewangelia może 
pomóc nam stać się zjednoczonymi, 
pomimo różnic między nami?

Propozycje do dyskusji rodzinnej

Razem przeczytajcie księgę 4 Nefiego. 
Kiedy będziecie czytać księgę 4 Nefiego 
1:1–19, zróbcie listę postaw i dzia-
łań, które doprowadziły do pokoju i 
szczęścia. Kiedy będziecie czytać księgę 
4 Nefiego 1:20–46, zróbcie listę postaw 
i działań, które doprowadziły do sporu 
i zniszczenia.

Porównajcie te dwie listy. Porozma-
wiajcie na temat tego, co możecie zro-
bić jako rodzina, abyście byli bardziej 
podobni do ludzi opisanych w księdze 
4 Nefiego 1:1–19.
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„Jak mogliście odstąpić od dróg Pana!”
Mormon 1–6; Moroni 9

•	 Kiedy	Mormon	miał	15	lat,	został	
„nawiedzony przez Pana oraz [do-
świadczył] i [poznał] dobroć Jezusa” 
(Mormon 1:15). Jak możemy poznać 
dobroć Jezusa?

•	 Jakie	warunki	panowały	w	spo-
łeczeństwie Nefitów w czasach 
Mormona? (Zob. Mormon 1:19; 
2:8, 10, 18). Co możemy zrobić, by 
podtrzymać naszą wiarę i osobistą 
prawość, chociaż, podobnie jak 
Moroni, żyjemy w czasie tak wielkiej 
niegodziwości?

•	 Mormon	powiedział,	że	kiedy	jego	
ludzie pokonali Lamanitów w 
bitwie, „nie zdawali sobie sprawy 
z tego, że to Pan ich zachował” 
(Mormon 3:3). Dlaczego ważne jest, 
abyśmy uznali, że otrzymane błogo-
sławieństwa pochodzą od Pana?

•	 Przeczytaj	księgę	Mormona	5:17–18.	
W jaki sposób ludzie, którzy nie po-
dążają za Zbawicielem, są „bez żagla, 
kotwicy czy steru”? W jaki sposób 
ewangelia jest dla ciebie jak kotwica 
czy ster?

Propozycje do dyskusji rodzinnej

Przeczytajcie jako rodzina księgę 
Mormona 1:13–14 i Mormona 2:18. 
Następnie przeczytajcie księgę Mor-
mona 1:15 i Mormona 2:19. Podkreśl, 
że nawet kiedy jesteśmy otoczeni 
przez niegodziwość, możemy poznać 
dobroć Pana. Jeśli podobnie jak Mor-
mon staramy się podążać za Panem i 
pozostać wierni naszym świadectwom 
o ewangelii, możemy znaleźć nadzieję 
w wiedzy, że „[zostaniemy podniesieni] 
ostatniego dnia” (Mormon 2:19).

„Oto mówię do was, jakbyście byli obecni”
Mormon 7–9

Kiedy będziesz studiować księgę 
Mormona 7–9, miej na uwadze, że 
wszystkie nauki w tych rozdziałach 
skierowane są do ludzi żyjących w 
dniach ostatnich.

•	 Co	Moroni	prorokował	na	temat	
kondycji świata w momencie 
ujawnienia Księgi Mormona? (Zob. 
Mormon 8:26–33). Dlaczego Moroni 
mógł prorokować tak wyraźnie na 
temat dni ostatnich? (Zob. Mormon 
8:34–35).

•	 Co	powiedział	Moroni	o	dumie	w	
dniach ostatnich? (Zob. Mormon 
8:35–41).

•	 Moroni	powiedział,	że	niektórzy	
ludzie w dniach ostatnich będą uwa-
żać, że Pan to „nie […] Bóg cudów” 
(Mormon 9:10). Jak byś zareagował, 
gdyby ktoś powiedział ci, że Pan nie 
jest Bogiem cudów? Jakimi stosow-
nymi doświadczeniami podzieliłbyś 
się, by złożyć świadectwo, że Pan jest 
Bogiem cudów?

Propozycje do dyskusji rodzinnej

Przeczytajcie jako rodzina księgę Mor-
mona 8:34–35. Następnie poproś każdą 
osobę, aby napisała list do członka 
rodziny z przyszłego pokolenia (np. 
do dzieci, wnucząt, bratanków, sio-
strzeńców), tak „jakby [ci członkowie 
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rodziny] byli obecni”. Zasugeruj, aby 
listy te zawierały radę, która mogłaby 
pomóc członkom rodziny z przyszłego 
pokolenia żyć zgodnie z ewangelią 
pomimo wyznań, z jakimi się spotkają. 

Możesz też zasugerować, aby zachowali 
te listy w bezpiecznym miejscu, np. w 
dzienniku, by można je było przeczy-
tać za jakiś czas.

„Żaden człowiek nie wierzy we Mnie tak jak ty”
Eter 1–6

•	 Jaka	była	odpowiedź	Pana,	kiedy	
brat Jereda zapytał, jak oświetlić 
barki? (Zob. Eter 2:23–25). Dlaczego 
jest ważne, aby robić wszystko, co 
możemy, a nie tylko prosić Pana o 
pomoc?

•	 Jakie	pytanie	zadał	Pan	bratu	Jereda,	
zanim mu się ukazał? (Zob. Eter 3:11). 
W jaki sposób odpowiedź brata Jereda 
pokazuje głębię jego wiary? (Zob. Eter 
3:12). Co możesz zrobić, aby naślado-
wać jego przykład?

Propozycje do dyskusji rodzinnej

Przeczytajcie razem księgę Etera 6:1–12. 
Wykorzystaj następujące pytania, aby 
pomóc członkom rodziny dostrzec po-
dobieństwa pomiędzy podróżą Jeredów 
do ziemi obiecanej a naszą podróżą 
przez życie:

•	 Pan	sprawił,	że	kamienie	w	barkach	
„świeciły w ciemności” (Eter 6:3). Ja-
kiego „światła” dostarcza nam Pan?

•	 Co	zrobili	Jeredzi,	kiedy	przygotowy-
wali do swej podróży wszystko, co 
mogli? (Zob. Eter 6:4). W jaki sposób 
możesz okazać Panu ten sam rodzaj 
ufności?

•	 Co	robili	Jeredzi	przez	cały	dzień	i	
całą noc, kiedy wiały wiatry i gnały 
ich po morzu? (Zob. Eter 6:8–9). W 
jaki sposób możemy chwalić Pana?

•	 Co	zrobili	Jeredzi,	kiedy	przybyli	do	
ziemi obiecanej? (Zob. Eter 6:12). W 
jaki sposób może to być podobne do 
naszego powrotu do naszego Ojca w 
Niebie?

„Wszystko stanie się według ich wiary”
Eter 7–15

•	 W	jaki	sposób	Eter	opisał	tych,	któ-
rzy wierzyli w Boga? (Zob. Eter 12:4). 
Jak wiara i nadzieja mogą być dla 
ciebie kotwicą? Jakie są przykłady 
tego, jak wiara prowadzi do dobrych 
uczynków, które chwalą Boga?

•	 W	jaki	sposób	Moroni	zdefiniował	
wiarę? (Zob. Eter 12:6). Jak sądzisz, 
co to znaczy, że „nie otrzymamy 
potwierdzenia wcześniej jak po wy-
próbowaniu [naszej] wiary”? W jaki 

sposób próby wzmacniają i utwier-
dzają twoją wiarę?

•	 Pan	nauczał,	że	jeśli	ukorzymy	się	
przed Nim i będziemy mieć wiarę 
w Niego, On sprawi, że „to, co w 
[nas] słabe, stanie się mocne” (Eter 
12:27). Jak ta obietnica wypełnia się 
w pismach świętych, w twoim życiu 
i w życiu innych ludzi?
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Propozycje do dyskusji rodzinnej

Kiedy Hyrum Smith przygotowywał się 
do pójścia do więzienia Carthage, gdzie 
on i Prorok Józef Smith zostali później 
zamordowani, przeczytał księgę Etera 
12:36–38 i zagiął kartkę, na której 

znajdowały się wersety (NiP 135:4–5). 
Niech członkowie rodziny przeczytają 
ten fragment.

•	 Jakie	pocieszenie	oferują	te	wersety?	
Jakie fragmenty pism świętych 
wzmacniają lub pocieszają cię?

„Aby utrzymali się na dobrej drodze”
Moroni 1–6

•	 Dlaczego	rozdziały	księgi	Moroniego	
2–5 są ważne w naszych czasach? 
W jaki sposób wzmacnia cię to, 
kiedy widzisz, że te same obrzędy są 
obecne w różnych dyspensacjach w 
Kościele Pana?

•	 Jakie	przymierza	zawieramy	poprzez	
sakrament? (Zob. Moroni 4:3; 5:2). 
Co jest nam obiecane w zamian? Jak 
się czujesz, kiedy przyjmujesz sakra-
ment z szacunkiem i będąc godnym?

•	 Po	tym,	jak	ludzie	zostali	ochrzczeni	
i otrzymali dar Ducha Świętego, 
„byli zaliczani do członków Kościoła 
Chrystusa i podawali swe imiona” 
(Moroni 6:4). Dlaczego ich imiona 
były zapisywane? (Zob. Moroni 6:4). 
W jaki sposób możesz pomóc w 
działaniach Kościoła zmierzających 
do dbania o to, aby zarówno o star-
szych, jak i nowych członkach „pa-
miętano i wzmacniano ich dobrym 
słowem Bożym”?

Propozycje do dyskusji rodzinnej

Jeśli członkowie rodziny są nowo 
nawróconymi, omówcie, jak to jest 

przystąpić do Kościoła. Pozwól, by 
członkowie rodziny porozmawiali o 
tym, co im się podobało w przystąpie-
niu do Kościoła oraz o wyzwaniach, z 
jakimi się spotkali w związku z tym. 
Jeśli członkowie rodziny są członkami 
Kościoła od dłuższego czasu, poproś 
ich, aby porozmawiali o tym, jak by się 
czuli, gdyby przyszli do kościoła po raz 
pierwszy.

Niech członek rodziny przeczyta na-
stępującą radę Prezydenta Gordona B. 
Hinckleya:

„Przy wciąż wzrastającej liczbie na-
wróconych musimy podjąć jeszcze 
większe starania, aby pomóc im, kiedy 
odnajdują swoją drogę. Każdy z nich 
potrzebuje trzech rzeczy: przyjaciela, 
obowiązku i wzmacniania ‘dobrym 
słowem Bożym’ (Moroni 6:4)” (w: 
Conference Report, kwiec. 1997 r., str. 
66 lub Ensign, maj 1997 r., str. 47).

•	 Co	możemy	zrobić,	aby	zastosować	
się do tej rady?
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„Przystąpcie do Chrystusa”
Moroni 7–8; 10

Księga Moroniego 7–8 zawiera nauki 
ojca Moroniego — Mormona. Księga 
Moroniego 10 zawiera ostatnie spisane 
świadectwo Moroniego.

•	 Mormon	odniósł	się	do	członków	
Kościoła jako „miłujących pokój 
naśladowców Chrystusa” (Moroni 
7:3). Na jakiej podstawie Mormon 
sformułował tę opinię? (Zob. Moroni 
7:4–5). W jaki sposób stajemy się 
„[miłującymi] pokój [naśladowcami] 
Chrystusa”?

Moroni kończy swój zapis „kilkoma 
słowami zachęty” (Moroni 10:2). 
Słowo zachęta oznacza tu radę lub silne 
nawoływanie. Podczas studiowania 
księgi Moroniego 10 możesz zaznaczyć 
słowa: zachęta, zachęcać, za każdym 
razem, gdy się pojawiają. Zastanów się 
nad znaczeniem i ważnością zachęty 
Moroniego w tym rozdziale.

•	 Czego	Moroni	uczył	o	darach	ducho-
wych? (Zob. Moroni 10:8–19).

•	 Jak	zachęta	Moroniego,	byśmy	
„przystąpili do Chrystusa”, odzwier-
ciedla całe przesłanie Księgi Mor-
mona? (Moroni 10:30, 32). W jaki 

szczególny sposób ten rok studio-
wania Księgi Mormona pomógł ci 
przystąpić do Chrystusa?

Propozycje do dyskusji rodzinnej

Złóż swoje świadectwo o Księdze Mor-
mona i poproś członków rodziny, aby 
zrobili to samo. Następnie przeczytaj 
poniższą wypowiedź Prezydenta Ezry 
Tafta Bensona:

„Księga Mormona jest studiowana w 
naszej Szkole Niedzielnej i na zaję-
ciach seminarium co cztery lata. Ten 
czteroletni wzór nie może być jednak 
naśladowany przez członków Ko-
ścioła w ich osobistym i rodzinnym 
studiowaniu. Naszą potrzebą jest, aby 
codziennie czytać zapisy ze stron tej 
księgi, gdyż bardziej zbliża to człowieka 
‘do Boga przez przestrzeganie jej zasad, 
niż gdybyśmy czytali jakąkolwiek inną 
księgę’ (History of the Church, 4:461)” 
(w: Conference Report, paźdz. 1988 r., 
str. 3 lub Ensign, list. 1988 r., str. 4).

Zachęć członków rodziny, aby konty-
nuowali studiowanie Księgi Mormona i 
nadal dzielili się nią z innymi.

48






