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Як користуватися цим підручником 

Як зазначено в назві цього підручника, він є вашим путівником 
у вивченні Писань. Структура уроків включає підрозділи, які 
допоможуть вам зрозуміти прочитане. 

2 Нефій 8 

�ПрОJ(ИН"'тeot, проltнн.теси!� 

2 Нефій9 
�O НІнА величний цлан шшоrо Боrott� 

O Вступ 
А Нижче заголовків розділів, надрукованих на фоні 

зображення металевих пластин, містяться вступи до 
розділів Писань, які ви маєте прочитати. Цей розділ містить 
наступну інформацію: 

• Історичну довідку 

• Пояснення щодо взаємозв'язку цього блоку Писань 
з попередніми чи наступними розділами 

• Запитання та ідеї над якими варто замислитися під час 
читання чи до нього. Вони допоможуть вам зосередитися 
на посланні цього блоку ® Розуміння Писань 
Б Розділ «Розуміння Писань» містить інформацію 

про важкі для розуміння слова та фрази, а також 
коментарі, які допоможуть вам зрозуміти ідеї і концепції 
вміщені в Писаннях. Коментарі часто містять висловлення 
Генеральних Авторитетів Церкви. 

® Вивчення Писань 
В Розділ «Вивчення Писань» містить запитання та 

завдання, які допоможуть Вам знаходити принципи 
євангелії у Писаннях, обмірковувати й застосовувати їх. У цьому 
посібнику немає сторінок для нотаток, тому необхідно заздале
гідь підготувати зошит або папір для виконання завдань. 

Наступні кроки допоможуть Вам у вивченні Писань: 

• Розпочніть з молитви. 

• Прочитайте вступ до розділу, який будете вивчати, й 
розгляньте інші прийоми вивчення в розділі «До читання» 
(див с. 3-4). 

• Прочитайте призначений розділ, звертаючись до відповід
ного розділу «Розуміння Писань» за поясненнями. Засто
совуйте прийоми вивчення з розділу «Під час читання» (див. 
с. 4-5). Записуйте примітки та запитання до свого зошита. 
Опишіть також важливі для вас почуття та враження. 

• Виконайте завдання з розділу «Вивчення Писань» до розділу, 
який ви вивчаєте. Інколи вам доведеться вибирати, яке саме 
з завданнь виконувати. Якщо ви бажаєте отримати більше 
знань - виконуйте всі завдання. 

Семінарська програма 
для домашнього вивчення 

Якщо ви берете участь в семінарській програмі для домаш
нього вивчення, графік читання на сторінці 7 вкаже вам, що 
ви маєте прочитати за тиждень семінарських занять. Пам'я
тайте, що семінарія є щоденною програмою релігійної освіти, 
що вивчення Писань з молитвою має бути щоденним, і що 
семінарські завдання потрібно виконувати щоденно, навіть 
якщо ви не відвідуєте семінарію кожного дня. Якщо семі
нарський річний навчальний план не складає точно тридцять 
шість тижнів, ваш учитель скаже вам, які розділи потрібно 
читати і які завдання виконувати щотижня. Читання Писань 
з використанням цього путівника для навчання має тривати 
від тридцяти до сорока хвилин кожного навчального дня, коли 
ви не відвідуєте заняття семінарії. 

Кожного тижня ви маєте показувати вчителю сторінки з вашого 
зошита, які містять ваші думки щодо Писань та завдання, 
які ви виконали цього тижня. Вчитель прочитає ваші записи, 
напише відповідь і поверне вам зошит. Ви можете користува
тися двома зошитами, кожний з яких можна показувати через 
тиждень. Також ви можете користуватися швидкозшивачем 
і подавати сторінки, записані вами цього тижня. Коли вчитель 
поверне їх вам, закріпіть їх на своєму місці у швидкозшивачі. 

Семінарська програма 
щоденного вивчення 

Якщо ви берете участь у семінарській програмі щоденного 
вивчення, користуйтеся цим путівником для навчання, 
слідуючи вказівкам вашого вчителя. 





Цей путівник для навчання було розроблено, щоб допомогти 
вам читати, вивчати та розуміти Писання. Оскільки більщу час
тину навчального часу ви будете присвячувати читанню Писань 
та роздумам щодо прочитаного, цей розділ було включено 
з метою допомогти вам робити це з більшою користю. 

Старійшина Говард В. Хантер, на той час член Кворуму 
Дванадцятьох Апостолів, дав членам Церкви цінну пораду 
щодо вивчення Писань. Її наведено нижче. Ви можете записати 
ці ідеї на картці й покласти там, де їі можна бачити під час 
вивчення. 

• Уважно читайте, щоб зрозуміти Писання. 

• Вивчайте їх щодня. 

• Встановіть певний проміжок часу щоденно, який ви 
присвятите вивченню. 

• Вивчайте в такому місці, де ви зможете зосередитися, де вас 
не будуть відволікати чи переривати навчання. 

• Краще нехай виміром вашого вивчення буде проміжок часу, 
аніж певна кількість прочитаних розділів чи сторінок. 

• Майте навчальний план. 
(Див. Conference Report, Oct. 1979, рр. 91-93; or Ensign, Nov. 1979, 
рр. 64-65.) 

Користування ефективними прийомами вивчення збагатить 
ваше вивчення Писань. 
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Прийоми вивчення 
Нефій сказав, що ми маємо «бенкетувати словами Христа» 
(2 Нефій 32:3), а Ісус заповідав Нефійцям, щоб вони «старанно 
вивчали [Писання]» (3 Нефій 23:1). Таке вивчення - це більше, 
ніж просто швидке читання Писань. Наведені нижче ідеї та 
прийоми допоможуть вам пізнавати більше в процесі навчання. 
Вони поділяються на три різні категорії: до читання, під час 
читання та після читання. 

До читання 

Молитва 
Писання були написані через 
натхнення. Тому вони 
найкраще розуміються, коли 
ми маємо супровід Духа. 
У Старому Завіті ми дізнаємося 
про священика Ездру, який 
«підготував своє серце дослі
джувати Господнього Закона» 
(Ездра 7:10). Кожного разу, почи
найте читання Писань, підготу
вавши своє серце молитвою. 

Omримайте допоміжну історичну інформацію 
Розуміння історичного тла описаних у Писаннях подій допо
може вам ясніше бачити прочитане. Заголовки розділів книги 
Учення і Завіти подають коротке пояснення історичного тла на 
якому були отримані одкровення. Довідник до Книги Мормона 
також містить корисну інформацію. Якщо ви маєте час, то 
можете також звернутися до інших виданих Церквою книг та 

підручників, які містять 
допоміжну інформацію до 
того уривку Писань, який 
ви вивчаєте. 

Ставте запитання 
Перед читанням буде 
корисним поставити собі 
такі запитання, як: 
«Хто написав ці вірші?», 
«Кому ЇХ адресовано?», 
«Чому саме це положення 

вчення включено до Писань?», «Що я бажаю пізнати чи про що 
дізнатися під час читання сьогодні?», «Чого хотів би Господь, 
щоб я навчився з цього уривку Писань?». Читаючи Писання, 
щукайте відповіді на свої запитання. Пам'ятайте, що ви можете 
також звернутися за відповідями до інших Церковних 
підручників чи видань. 



Читайте заголовки розділів та огляди віршів 

Під час читання 

У заголовку розділу та 
огляді віршів вмішено 

загальну інформацію про 
головні ідеї цього розділу. 

Продивляючись їх перед 
початком читання, ви не 

тільки сформуєте корисну 
у вивченні звичку, але й 

будете готові ставити під 
час читання запитання та 

шукати на них відповіді. 

Не бійтеся зупинятися 

Більшість золотих самородків не лежать на поверхні землі -
ви маєте відкопати їх. Вивчення Писань принесе значно більше 

користі, якшо ви будете уповільнювати читання або зупинятися, 
щоб виконати деякі з наступних завдань. 

Знаходьте значення незрозумілих слів 

Користуйтеся словником. 
Інколи пошук значення 

слова, яке вам здається добре 

відомим, дасть вам нове 
бачення його смислу. Розділи 

«Розуміння Писань» цього 
підручника допоможуть вам 

зрозуміти багато важкозро
зумілих слів та фраз. 

Майте на увазі, що інколи 

Господь надихає своїх пророків 
робити пояснення до напи

саного ними, щоб допомогти 
нам зрозуміти значення слів 

та фраз. Наприклад, прочи
тайте Мосія 3:19 і з'ясуйте, що 

мав на увазі цар Веніямин, кажучи «стане як дитина». 

Ототожнюйте Писання 

ЯКШО вставити власне ім'я у вірш, це допоможе зробити 
вчення з Писань більш особистим. Наприклад, у чому поля

гатиме різниця, якшо замість слова «людина» В Мойсей 1:39 

вставити ваше ім'я? 

Уявляйте 

Змальовуйте в уяві картину того, що відбувається. Наприклад, 
під час читання Буття 37, уявіть, 

що б ви відчували, якби були одним 
з молодших братів у сім'ї, якому 

заздрять і якого ненавидять усі старші 
брати. 

Інколи Писання пропонують нам засто

сувати уяву. Прочитайте Алма 5:15-18 

та зробіть паузу, щоб виконати те, 
що пропонує Алма. Варто витратити 

деякий час, щоб записати почуття, які з'явилися у вас в процесі 
візуалізації цих віршів. 
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Звертайте увагу на сполучні слова 

Сполучними словами є і, проте, тому ЩО, ось. Під час читання 
цих слів зауважте, що вони допомагають зрозуміти декілька 

ідей. Інколи вони показують, яким чином дві чи більше речей 
можуть бути подібними або відрізнятися. 

Наприклад поміркувавши над значенням сполучного слова 

і в Мосія 26:2-3, ви можете пізнати важливу істину щодо 
вивчення Писань. 

2 ВОНИ не вірили в те, що було 
сказано про воскресіння мертвих, а 
також не вірили, що буде пришестя 
Христа. 

З І ось, через свою зневіру вони не 
могли зрозуміти слово Бог; і Їхні 
сердця були закам'янілими. 

Сполучне слово і вказує на 

причинно-наслідковий зв'язок 
між зневірою людей та їхньою 

неспроможністю зрозуміти 
Писання і слова пророків. 

Прочитайте Учення і Завіти 45:30-32 і зауважте, яким чином 

сполучне слово але вказує на контраст між становищем злочес
тивих і праведних в останні дні. 

ЗО І в тому поколінні часи Іновірців 
виповняться. 

31 І поста нуть у тому поколінні 
люди, які не підуть, поки не побачать 
той бич, ЩО як вода заливна; 60 спу
стошувальна хвороба вкриє землю. 

32 Але мої учні стоятимуть на 
святих мі сцях, і їх не зрушити; а серед 
злочестивих люди здіймати11)'ТЬ свої 
голоси і проклинатимуть Бога, і 
вмирати11УТЬ. 

Знаходьте зв'язок 

Зробивши наголос на 
сполучному слові але, ми 

переконуємося, що праведні 
уникнуть деяких руйнувань 

перед Другим пришестям. 

У 2 Нефій 31:2 Нефій говорить, що він бажає написати декілька 
слів про вчення Христа. Потім у вірші 21 він свідчить про це 

вчення, яке щойно виклав. Знаючи, що Нефій подає учення 
Христа в тексті між віршами 2 і 21, ми повинні розглянути цей 

проміжок і уважніше придивитися до слів Нефія, щоб знайти, 

що саме являє собою учення Христа. 

Інший приклад знаходження зв'язку ми знайдемо у поясненні 
пророка щодо причин і наслідків, звернувши увагу на вжи

вання ним слів якщо і то. 

У книзі Левіт 26, Мойсей 

промовляє пророцтво про 
благословення і прокляття, 

які очікують дітей Ізраїля. 
Придивіться до віршів 3-4, 

18, 23-24, 27-28 та 40-42 

і зверніть увагу на те, що 

Мойсей вживав зв'язок 
«якшо-тоді», коли вчив дітей Ізраїля, що буде, якшо вони 

дотримуватимуться заповідей Господа, а що - коли вони не 
робитимуть цього. 

Повторення слова або ідеї є іншим прикладом зв'язку, на який 

варто звернути увагу. Наприклад зауважте, скільки разів слово 
хрищення повторюється в 3 Нефій 11. 



Знаходьте переліки в Писаннях 
Переліки допоможуть вам ясніше зрозуміти вчення Господа 

і Його пророків. Десять заповідей є переліком (див. Вихід 20). 

Проповідь на Горі (3 Нефій 12:3-11) легко уявити у вигляді 

переліку. Пошук інших переліків може вимагати дещо більших 

зусиль, як наприклад, вміщений у книзі Учення і Завіти 

68:25-31 перелік того, чого, за словами Господа, батькам слід 

навчати своїх дітей. 

Ставте запитання 
Продовжуйте ставити запитання, як це вказувалося в розділі 

«До читання». Під час читання ви можете перефразовувати 

ті запитання, які виникли у вас до читання, або ставити зовсім 

інші. Пошук відповідей на запитання є одним з найважли

віших способів отримання глибшого розуміння через вивчення 

Писань. Одне з найголовніших запитань таке: «З якою метою 

Господь надихнув літописця включити до Писань саме це?» 

Вишукуйте ясні підказки, які літописці інколи залишають, 

говорячи щось на зразок: «і, таким чином, ми бачимо». 

Відповіді, які даються в Писаннях 
Часто Господь ставить запитання, а потім відповідає на нього. 

Він запитав у Нефійських учнів: «Якими людьми повинні ви 

бути?» І сам дав відповідь: «Такими самими, як я є» (3 Нефій 27:27). 

В інших випадках запитання поставлені, але відповідей немає -

найчастіше тому, що автор вважає відповідь очевидною. Інколи 

літописці не дають відповіді тому, що поставлене запитання 

може вимагати деяких роздумів або тому, що відповідь не може 

бути знайдена одразу. Наприклад, прочитайте Алма 5:14-33 і, 

уявивши начебто ви були присутні там, дайте відповіді на 

запитання, вміщені в цих віршах. 

Знаходьте значення символів та натяків 
Пророки часто застосовують символи та натяки для збіль

шення виразності своїх послань. Наприклад, притчі є простим 

способом передати послання і в той же час надати йому наба

гато глибшого значення. Історія у формі притчі робить урок 

таким, що він краще запам'ятовується і стає більш значущим. 

Наступні ідеї допоможуть вам зрозуміти символи у Писаннях: 

1. Знаходьте тлумачення в Писаннях. Наприклад, Легій мав 

видіння, описання якого знаходиться в 1 Нефій 8. Пізніше 

Нефій мав видіння, в якому він бачив те, що бачив його 

батько, а також тлумачення символів батьківського видіння 

(1 Нефій 11-14). 

2. Замисліться над властивостями символа і над тим, що цей 

символ може відкрити вам. Алма застосував цей принцип 

розповідаючи про Ліягону своєму синові Геламану (див. 

Алма 37:38-47). 

3. Придивіться, чи не навчились ви чогось стосовно Спасителя 

завдяки цьому символу. Господь сказав Адаму, що «все 

приносить свідчення [про Нього]» (Мойсей 6:63). Наприклад, 

як саме окремі елементи історії про принесення Авраамом 

свого сина Ісака в жертву свідчать про жертву Ісуса Христа? 

(див. Буття 22:1-19; Яків 4:5). 
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Записуйте 
Тримайте під рукою зошит або 

папір, щоб записувати ідеї які 

ви бажаєте запам'ятати, такі, 

як переліки, особисте бачення 

або ваші відчуття стосовно про

читаних уривків. Можливо, 

ви також забажаєте записати ці 

ідеї на полях сторінок Писань, 
що допоможе вам згадати їх 

під час наступного читання. 

Багатьом подобається позна

чати важливі слова та фрази 

у своїх примірниках Писань. 

Це можна робити багатьма 

способами або зовсім не робити. 

Деякі люди обводять номер вірша або штрихують, або під

креслюють важливі слова та фрази, які надають віршу особли
вого значення. Іншим способом робити позначки в Писаннях 

є занотовування на полях сторінок перехресного посилання на 

інший уривок Писання. Зробивше це з декількома віршами, 

які стосуються тієї ж самої ідеї ви отримаєте ланцюжок поси

лань на конкретну тему, який можна знайти, відкривши будь

який уривок Писання, що належить до ланцюжка. Позначання 

Писань часто допомагатиме вам швидше знаходити важливі 

вірші. 

Після читання 

Замислюйтеся 
Замислюватися означає серйозно обмірковувати щось, 

ставити запитання і визначати, що ви знаєте і, що ви пізнали. 

Інколи Писання називають цей процес «роздумувати» 

(див. Ісус Навин 1:8) . Існує багато гарних прикладів у Писаннях, 

коли важливі одкровення з'являлися в результаті роздумів, 

особливо роздумів над Писаннями (див. УЗ 76:15-20; 138:1-11). 

Застосовуйте Писання до себе 
Застосовувати Писання 

до себе означає порівнювати 

їх із власним життям. 

Для того, щоб застосувати 

Писання до себе необхідно 

ставити запитання такі, 

як: «Які принципи євангелії 

викладено в щойно про

читаному мною уривку 

Писання?» і «Як ці прин

ципи пов'язані з моїм 

життям?». Важливою части

ною застосування Писань до себе є прислухання до настанов 

Духа, який, як обіцяв Господь «попровадить до цілої правди» 

(Іоанн 16:13). 

Наприклад, Нефій застосовував Писання до себе і своєї сім'ї 

пристосовуючи до їхньої ситуації деякі принципи, яким навчав 

Ісая. Нефій навчав своїх братів, що це вони, подібно до дітей 

Ізраїля, відвернулися від Бога - це не Бог відвернувся від 

них. Він також навчав ЇХ, що якщо вони покаються, Господь 

буде милосердним і вибачить їх (див. 1 Нефій 19:24; 21:14-16). 

Нефій сказав, що через застосування слів Ісаї до себе і до своїх 

братів, їхня віра в Ісуса Христа, як Викупителя, зростатиме 

(див. 1 Нефій 19:23). 



Перечитуйте 
Ми не розуміємо всього, 

читаючи уривок Писання 
вперше. По суті, ми маємо 
вчитися все життя, щоб 
справді розуміти Писання. 

Часто ми починаємо бачити 
зв'язки, краще уявляти 

і глибше розуміти Писання, 
прочитавши їх двічі або 

тричі. Можливо, у вас 

виникне бажання знайти 
нові вчення або виникнуть 

нові запитання під час 
перечитування.СпробуЙте 

описати історію або тільки 
один-два вірші власними 

словами. Це допоможе вам відкрити для себе, чи зрозуміли ви 
прочитане, чи ні, і дасть змогу розуміти Писання краще. 

Записуйте 
Деякі люди ведуть щоденник, у який вони записують головну 

ідею прочитаного, власні відчуття щодо цього і те, як про
читане можна застосувати у своєму житті. Якщо ви використо

вуєте цей підручник для семінарської програми, для домаш
нього вивчення, щоб отримати залік, вам потрібно буде вести 

зошит. Цей зошит стане щоденником вашого вивчення Писань. 

Буде доречно обговорити 
прочитане з іншими 

людьми. Запишіть питання 
для обговорення. Вони, 

як і саме обговорення 
пізнаного вами матеріалу, 

допоможуть вам краще 
зрозуміти і запам'ятати 

прочитане. 
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Застостовуйте 
Знання, які ви отримуєте з Писань, мають справжню цінність 

тільки тоді, коли ви застосовуєте їх у житті. Відчуття наближе
ності до Господа і миру, який Він дає, це лише кілька благо

словень, які отримують люди, живучи за євангелією. До того ж, 
Господь сказав, що тим, хто живе згідно з отриманими знаннями, 

буде дано більше, в той час як ті, хто не живе відповідно до 
отриманих знань, втратять їх (див. Алма 12:9-11). 

«Бенкетуйте словами Христа; бо ось, слова 
Христа скажуть вам усе, що вам треба 
робити» (2 Нефій 32:3). 



Дні, коли я читаю десять 
хвилин і більше 
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Thждень 1 

Thждень 2 

Thждень 3 

Thждень 4 

Thждень 5 

Призначені розділи, які я читатиму протягом 
цього тижня 

«Вивченн� Писань» «Титульна сторінка Книги Мормона» 

«Вступ, Свідченн�, » 1 Нефій 1 2 

НефlЙ З 4 5 б 7 8 9 10 

НефlЙ 11 12 1З 14 15 1б 

НефlЙ 17 18 19 20 21 22 

2 НефlЙ 1 2 З 4 5 

Thждень 6 2 НефlЙ б 7 8 9 10 

Thждень 7 2 НефlЙ 11 12 1З 14 15 1б 17 18 19 20 21 22 2З 24 

Thждень 8 2 НефlЙ 25 2б 27 28 29 зо 

Thждень 9 2 НефlЙ З1 З2 ЗЗ ЯКІВ 1 2 З 4 

Thждень 10 ЯКіВ 5 6 7 Енош 1 Яром 1 

Thждень 11 ОМНій 1 Слова Мормона 1 Мосія 1 2 3 

Thждень 12 MOCI� 4 5 б 7 8 9 10 

Thждень 13 MOCI� 11 12 1З 14 15 1б 17 18 

Thждень 14 MOCI� 19 20 21 22 2З 24 25 

Thждень 15 MOCI� 2б 27 28 29 Алма 1 

Thждень 16 Алма 2 З 4 5 б 7 

Thждень 17 Алма 8 9 10 11 12 1З 

Thждень 18 Алма 14 15 1б 17 18 19 20 

Thждень 19 Алма 21 22 2З 24 25 2б 

Thждень 20 Алма 27 28 29 зо З1 З2 ЗЗ 

Thждень 21 Алма З4 З5 Зб З7 З8 

Thждень 22 Алма З9 40 41 42 4З 44 

Thждень 23 Алма 45 4б 47 48 49 50 

Thждень 24 Алма 51 52 5З 54 55 5б 

Thждень 25 Алма 57 58 59 БО б1 б2 БЗ 

Thждень 26 Геламан 1 2 3 4 5 6 

Thждень 27 Геламан 7 8 9 10 11 12 

Thждень 28 Геламан 1З 14 15 1б З НефlЙ 1 2 

Thждень29 З НефlЙ З 4 5 б 7 8 9 10 

Thждень 30 З НефlЙ 11 12 1З 14 15 1б 17 

Thждень 31 З НефlЙ 18 19 20 21 22 2З 24 25 2б 

Thждень 32 З НефlЙ 27 28 29 ЗО 4 НефlЙ 1 Мормон 1 2 

Thждень 33 Мормон З 4 5 б 7 8 9 

Thждень 34 Етер 1 2 З 4 5 б 7 8 

Thждень 35 Етер 9 10 11 12 1З 14 15 

Thждень 36 МОРОНІЙ 1 2 З 4 5 б 7 8 9 10 
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Ласкаво просимо до Книги Мормона 

Книга Мормона, ще одне свідчення 

про Ісуса Христа 

Можливо у вас запитували, або навіть ви самі замислювались 
над запитанням: «Що являє собою Книга Мормона?» Господь 
оголосив, що Книга Мормона «містить літопис полеглого 
народу і повноту євангелії Ісуса Христа» (УЗ 20:9). Він також 
сказав, що Книга Мормона підтверджує істинність Біблії і те, 
що Бог прикликає і надихає пророків сьогодні таким самим 
чином, як і в давні часи (див. УЗ 20:10-12). 

У 1982 році, щоб пояснити світові суть Книги Мормона, старій
шина Бойд К. Пекер, член Кворуму Дванадцятьох Апостолів, 
проголосив: «Згідно з нещодавнім рішенням Братів Книга 
Мормона буде з цього часу носити заголовок «Книга Мормона» 
з підзаголовком «Ще одне свідчення про Ісуса Христа» 
(in Conference Report, Oct. 1982, 75; or Ensign, Nov. 1982,53). 

Фундаментальна роль Книги Мормона полягає в тому, щоб, 
по-перше, «переконати Юдея й Іновірця [КОЖНОГО], щО 
Ісус є Христос, Бог Вічний, який являється до всіх народів» 
(титульна сторінка Книги Мормона). Друга мета Книги 
Мормона полягає в тому, щоб довести світові, що Джозеф Сміт 
є істинним пророком Бога і тому Церква - істинна і пророки, 
які були наступниками Джозефа, говорили від імені Бога 
(див. УЗ 20:8-12). Третя мета полягає в тому, щоб «переконати 
людей прийти до Бога Авраама, і до Бога Ісака, і до Бога Якова, 
і бути спасенними» (1 Нефій 6:4) 

Яке значення матиме для мене 

вивчення Книги Мормона? 

Деякі люди запитують, навіщо нам потрібна Книга Мормона, 
якщо вже є Біблія. Президент Езра Тефт Бенсон, на той час 
Президент Кворуму Дванадцятьох Апостолів, навчав: 

«Книга Мормона, літопис Йосипа, підтверджує й робить 
яснішою Біблію. Вона усуває камені спотикання і відновлює 
багато простих і цінних речей. Ми свідчимо, що Біблія 
в поєднанні з Книгою Мормона спростовують хибні вчення, 
покладають кінець розбратові, встановлюють мир. (Див. 
2 Нефій 3:12.) 

Нам немає сенсу доводити, що Книга Мормона істинна. 
Сама книга є доказом. Все, що ми маємо робити - це читати їі 

і проголошувати її. Це не Книга Мормона випробовується, а 
люди з усього світу, включаючи членів Церкви, випробовуються 
у тому, що вони робитимуть з цим другим свідком Христа. 

Я свідчу, що Книга Мормона є словом Божим, і тому Ісус 
є Христос, Джозеф Сміт - пророк, Церква Ісуса Христа Святих 
Останніх Днів істинна, а її уповноважені слуги виконують 
обряди спасіння в наш час» (in Conference Report, Oct. 1984, 7; 

or Ensign, Nov. 1984, 8). 
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Книга Мормона справді містить «слова Христа» (див. 
2 Нефій 33:10-11; Мороній 10:26-27 ). Розпочавши свою подорож 
сторінками цієї книги, шукайте Спасителя й бенкетуйте 
словами Його. Ви знайдете Його, а також і щедрі духовні яства. 
Моліться й замислюйтеся. Ви отримаєте відповіді на ваші 
запитання і проблеми через натхненні слова, на які Дух допо
може вам звернути увагу або через неперевершений дух самої 
книги, який приведе вас до гармонії з процесом одкровення. 

Звертайтеся часто до обіцяння Моронія: «Якщо ви питатимете 
з щирим серцем, з відвертим бажанням, маючи віру в Христа, 
він явить вам їхню істинність силою Святого Духа. 

І силою Святого Духа ви можете пізнати істинність усього» 
(Мороній 10:4-5). 



Вступні сторінки до Книги Мормона І 
Титульна сторінка 
Яким 'ПІном і для чого було 

написано Книгу Мормона 

Титульна сторінка Книги Мормона була написана Моронієм, 
сином Мормона. Пророк Джозеф Сміт пояснив: «Титульна 
сторінка Книги Мормона - буквальний переклад останньої 
пластини, яка знаходилась з лівого боку збірки або книги 
пластин, що містить літопис, з якого було зроблено переклад; 
мова цього літопису така сама, як усіх єврейських писань 
взагалі; ця титульна сторінка ніяким чином не створена 
в наш час ані мною, ані будь-якою іншою людиною, яка жила 
або живе у цьому поколінні» (tIistory оі the Church, 1:71). 

Титульна сторінка пояснює, якою силою Книгу Мормона 
було написано і якою силою вона з'явиться в останні дні. 
Мороній також записав багато причин, з яких цей священний 
літопис було написано і збережено, щоб з'явитися в наш час. 

Розуміння Писань 
Титульна сторінка 
Скорочений -
зменшений варіант 

Залишок -
частина, що залишилася 

: Помішав -
� зробив незрозумілою 

Титульна сторі нка - що означає «Ді м Ізраїля»,  

«Юдей»,  « Іновірець»? 

Яків, син Ісака й онук Авраама отримав від Господа ім'я Ізраїль 
(див. Буття 32:28). «Дім Ізраїля» означає його нащадків. Словом 
«Юдей» спочатку називали людину, яка належала до коліна 
Юдиного, але пізніше воно стало означати кожного, хто належав 
до царства Юдиного, навіть якщо він чи вона не походив 
з коліна Юдиного. Слово «Іновірці» означає «народи» і стосу
ється тих, хто не належить до дому Ізраїля або тих, хто не вірить 
у Бога Ізраїля. У Книзі Мормона слово Іновірці може також 
відноситися до тих, хто жив серед інших народів за межами 
землі Ізраїлю або переселився з інших країн, незалежно від 
родоводу. 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А під час вивчення титульної сторінки 
Книги Мормона. 

А Знайдіть ціл і 

у першому абзаці титульної сторінки Мороній пояснює, що 
Книга Мормона була написана «як заповідь, а також силою 
духа пророцтва й одкровення». В другому абзаці він вказує на 
декілька цілей або причин, заради яких Бог заповідав вести 
ці літописи. Знайдіть якомога більше цих цілей і запишіть їх 
у своєму зошиті. Підкресліть одну з них, яка має особливу 
значущість для вас. 

Вступ, Свідчення, 
Коротке пояснення 

та Назви 
. 1 порядок книг 

Ці вступні сторінки містять цінну інформацію, яка 
допоможе вам зрозуміти та цінувати Книгу Мормона. Не 
залишайте їх непрочитаними. Ідеї вміщені на цих сторінках 
стануть тією основою, яка буде необхідною для розуміння 
цього священного літоnису. 

Розуміння Писань 
Вступ 
Змішав мови (абзац 2) 
зробив мови незрозумілими 

: Божественність (абзаци 7-8) -
� те, що надійшло від Бога 

Вступ абзац 6 - Що означає «наріжний камінь»? 

Книга Мормона є наріжним каменем нашої релігії 



èÓÓŒ ÑÊÓÁÂÙ ëÏiÚ ÒŒ‡Á‡‚, ˘Ó «ÕÌË„‡ åÓÏÓÌ‡ Ì‡È·iÎ¸¯

Ô‡‚ËÎ¸Ì‡ Á ÛÒiı ŒÌË„ Ì‡ Ò‚iÚi i π Ì‡iÊÌËÏ Œ‡ÏÂÌÂÏ Ì‡¯Óª

ÂÎi„iª (History of the Church, 4:461). ÇiÌ Ú‡ŒÓÊ ÒŒ‡Á‡‚: «á‡·ÂiÚ¸

ÕÌË„Û åÓÏÓÌ‡ i Ó‰ŒÓ‚ÂÌÌfl, i ‰Â ÔÓ‰iÌÂÚ¸Òfl Ì‡¯‡ ÂÎi„ifl?

∫ª ÌÂ ·Û‰Â» (History of the Church, 2:52).

èÂÁË‰ÂÌÚ ¿Á‡ íÂÙÚ ÅÂÌÒÓÌ ÓÁ’flÒÌË‚:

«H‡iÊÌËÈ Œ‡ÏiÌ¸ π ˆÂÌÚ‡Î¸ÌËÏ Œ‡ÏÂÌÂÏ ‡ŒË. ÇiÌ ÛÚËÏÛπ

ÛÒi iÌ¯i Œ‡ÏÂÌi Ì‡ Ò‚Óªı ÏiÒˆflı, i flŒ˘Ó ÈÓ„Ó ‚ËÚfl„ÚË, Ó·‚‡ÎËÚ¸Òfl

‚Òfl ‡Œ‡.

ÕÌË„‡ åÓÏÓÌ‡ π Ì‡iÊÌËÏ Œ‡ÏÂÌÂÏ Ì‡¯Óª ÂÎi„iª Û Ú¸Óı

‡ÒÔÂŒÚ‡ı. ÇÓÌ‡ π Ì‡iÊÌËÏ Œ‡ÏÂÌÂÏ flŒ Ò‚i‰ÓŒ ïËÒÚ‡ ‰Îfl Ì‡Ò.

ÇÓÌ‡ π Ì‡iÊÌËÏ Œ‡ÏÂÌÂÏ Ì‡¯Ó„Ó ‚˜ÂÌÌfl. ÇÓÌ‡ π Ì‡iÊÌËÏ

Œ‡ÏÂÌÂÏ Ò‚i‰˜ÂÌÌfl.

ÕÌË„‡ åÓÏÓÌ‡ π Ì‡iÊÌËÏ

Œ‡ÏÂÌÂÏ ‚ Ì‡¯ÓÏÛ Ò‚i‰˜ÂÌÌi

ÔÓ IÒÛÒ‡ ïËÒÚ‡, ıÚÓ π ë‡Ï

Ì‡iÊÌËÏ Œ‡ÏÂÌÂÏ ÛÒiı

Ì‡¯Ëı ‰iÈ. ÇÓÌ‡ ÌÂÒÂ Ò‚i‰-

˜ÂÌÌfl ÔÓ âÓ„Ó Â‡Î¸ÌiÒÚ¸

Á ÛÒiπ˛ ÒËÎÓ˛ i flÒÌiÒÚ˛ . . .

ÕÌË„‡ åÓÏÓÌ‡ Ú‡ŒÓÊ

π Ì‡iÊÌËÏ Œ‡ÏÂÌÂÏ Û˜ÂÌÌfl

ÔÓ ‚ÓÒŒÂÒiÌÌfl. œŒ ÛÊÂ Á„‡-

‰Û‚‡ÎÓÒfl, ë‡Ï ÉÓÒÔÓ‰¸ ÒŒ‡Á‡‚,

˘Ó ÕÌË„‡ åÓÏÓÌ‡ ÏiÒÚËÚ¸

«ÔÓ‚ÌÓÚÛ Â‚‡Ì„ÂÎiª IÒÛÒ‡

ïËÒÚ‡» (ìá 20:9). ñÂ ÌÂ

ÓÁÌ‡˜‡π, ˘Ó ‚ÓÌ‡ ‚Ïi˘Ûπ ÛÒi

ÔÓÎÓÊÂÌÌfl ‚˜ÂÌÌfl, ÛÒi ÔËÌ-

ˆËÔË, ÓÚËÏ‡Ìi ˜ÂÂÁ Ó‰ŒÓ-

‚ÂÌÌfl. ëŒÓi¯, ˆÂ ÓÁÌ‡˜‡π,

˘Ó Û ÕÌËÁi åÓÏÓÌ‡ ÏË ÁÌ‡È-

‰ÂÏÓ ‚ ÔÓ‚ÌÓÚi Úi ‚˜ÂÌÌfl, flŒi ÔÓÚi·Ìi ‰Îfl Ì‡¯Ó„Ó ÒÔ‡ÒiÌÌfl.

I ‚ÓÌË ‚ËŒÎ‡‰ÂÌi Ì‡ÒÚiÎ¸ŒË flÒÌÓ i ÔÓÒÚÓ, ˘Ó Ì‡‚iÚ¸ ‰iÚË ÏÓÊÛÚ¸

ÔiÁÌ‡ÚË ¯ÎflıË ÒÔ‡ÒiÌÌfl i Ôi‰ÌÂÒÂÌÌfl. ç‡¯Â ÓÁÛÏiÌÌfl ‰ÓŒ-

ÚËÌ ÒÔ‡ÒiÌÌfl ÁÌ‡˜ÌÓ ÓÁ¯Ë˛πÚ¸Òfl Á‡‚‰flŒË ‚˜ÂÌÌflÏ ÕÌË„Ë

åÓÏÓÌ‡. ÅÂÁ ÌÂª ·iÎ¸¯iÒÚ¸ ÚÓ„Ó, ˘Ó Ì‡ÔËÒ‡ÌÓ ‚ iÌ¯Ëı èËÒ‡ÌÌflı,

ÌÂ ·ÛÎÓ · Ì‡ÒÚiÎ¸ŒË Ê flÒÌËÏ i ‰ÓÓ„ÓˆiÌÌËÏ.

áÂ¯ÚÓ˛, ÕÌË„‡ åÓÏÓÌ‡ π Ì‡iÊÌËÏ Œ‡ÏÂÌÂÏ Ò‚i‰˜ÂÌÌfl. í‡Œ

Ò‡ÏÓ, flŒ ‡Œ‡ Ó·‚‡ÎËÚ¸Òfl, flŒ˘Ó ‚ËÚfl„ÚË Ì‡iÊÌËÈ Œ‡ÏiÌ¸, Ú‡Œ

Ò‡ÏÓ ñÂŒ‚‡ ÒÚÓflÚËÏÂ ˜Ë ‚Ô‡‰Â ‡ÁÓÏ Á iÒÚËÌÌiÒÚ˛ ˜Ë ÌÂiÒÚËÌ-

ÌiÒÚ˛ ÕÌË„Ë åÓÏÓÌ‡. ÇÓÓ„Ë ñÂŒ‚Ë flÒÌÓ ÓÁÛÏi˛Ú¸ ˆÂ. íÓÏÛ

‚ÓÌË ‰ÓŒÎ‡‰‡˛Ú¸ ÌÂ‡·ËflŒËı ÁÛÒËÎ¸ Û ÒÔÓ·‡ı ÒÔÓÒÚÛ‚‡ÚË

ÕÌË„Û åÓÏÓÌ‡, ·Ó flŒ˘Ó ‰ËÒŒÂ‰ËÚÛ‚‡ÚË ªª ÚÓ ‡ÁÓÏ Á ÌÂ˛ ·Û‰Â

‰ËÒŒÂ‰ËÚÓ‚‡ÌÓ ÔÓÓŒ‡ ÑÊÓÁÂÙ‡ ëÏiÚ‡. íÂ Ò‡ÏÂ ÒÚ‡ÌÂÚ¸Òfl

Á Ì‡¯ËÏË Ú‚Â‰ÊÂÌÌflÏË ÔÓ ŒÎ˛˜i Ò‚fl˘ÂÌÒÚ‚‡, Ó‰ŒÓ‚ÂÌÌfl

i ‚i‰ÌÓ‚ÎÂÌÛ ñÂŒ‚Û. ¡ÎÂ Á iÌ¯Ó„Ó ·ÓŒÛ, flŒ˘Ó ÕÌË„‡ åÓÏÓÌ‡

iÒÚËÌÌ‡, ‡ ÏiÎ¸ÈÓÌË Î˛‰ÂÈ ÌËÌi Ò‚i‰˜‡Ú¸, ˘Ó ‚ÓÌË Ï‡˛Ú¸

Ò‚i‰˜ÂÌÌfl ‚i‰ ÑÛı‡, ˘Ó ‚ÓÌ‡ ‰iÈÒÌÓ iÒÚËÌÌ‡, ÚÓ‰i Ì‡ ŒÓÊÌÓ„Ó

Îfl„‡π ‚i‰ÔÓ‚i‰‡Î¸ÌiÒÚ¸ ÒÔËÈÌflÚË ‚Òi Ì‡¯i Ú‚Â‰ÊÂÌÌfl ÔÓ

Çi‰ÌÓ‚ÎÂÌÌfl i ‚ÒÂ, ˘Ó ÔÓ‚’flÁ‡ÌÓ Á ÌËÏ (in Conference Report,

Oct. 1986, 4–5; or Ensign, Nov. 1986, 5–6).

ÇÒÚÛÔ – èÓÓŒË Ò‚i‰˜‡Ú¸ ÔÓ ÕÌË„Û åÓÏÓÌ‡

èÂÁË‰ÂÌÚ åÂiÓÌ É. êÓÏÌi, Ì‡ ÚÓÈ ˜‡Ò ˜ÎÂÌ èÂ¯Ó„Ó èÂÁË‰ÂÌÚ-

ÒÚ‚‡, ÒŒ‡Á‡‚: «œŒ˘Ó ÏË ·‡Ê‡πÏÓ ÛÌËŒÌÛÚË ‚ÔÎË‚Û Ò‚iÚÒ¸ŒÓ„Ó

ÁÎ‡, ÏË Ï‡πÏÓ ‰ÓÚËÏÛ‚‡ÚËÒ¸ ŒÛÒÛ, flŒËÈ ˘Ó‰ÂÌÌÓ Ì‡ÒÚ‡‚Îfl-

ÚËÏÂ Ì‡¯ ÓÁÛÏ i ÔÓ‚ÂÚ‡ÚËÏÂ ÈÓ„Ó ‰Ó Â˜ÂÈ ‰ÛıÓ‚ÌËı. œ ÌÂ

ÁÌ‡˛ Œ‡˘Ó„Ó ÒÔÓÒÓ·Û Ó·ËÚË ˆÂ, ÌiÊ ˜ËÚ‡ÌÌfl ÕÌË„Ë åÓÏÓÌ‡»

(in Conference Report, Apr. 1980, 88; or Ensign, May 1980, 66).

ìÒi ÔÓÓŒË ÓÒÚ‡ÌÌiı ‰Ìi‚ Ò‚i‰˜ËÎË ÔÓ ‚‡ÊÎË‚iÒÚ¸ ‚Ë‚˜ÂÌÌfl

ÕÌË„Ë åÓÏÓÌ‡. èÂÁË‰ÂÌÚ ¿Á‡ íÂÙÚ ÅÂÌÒÓÌ ÒŒ‡Á‡‚: «ì ˆiÈ

ŒÌËÁi π ÒËÎ‡, flŒ‡ ÔÓ˜ËÌ‡π ‚ÎË‚‡ÚËÒfl Û ‚‡¯Â ÊËÚÚfl ‚ ÚÓÈ ÏÓÏÂÌÚ,

ŒÓÎË ‚Ë ÔÓ˜ËÌ‡πÚÂ ÒÂÈÓÁÌÓ ªª ‚Ë‚˜‡ÚË. ÇË ÁÌ‡È‰ÂÚÂ ·iÎ¸¯Û

ÒËÎÛ ˜ËÌËÚË ÓÔi ÒÔÓŒÛÒi. ÇË ÁÌ‡È‰ÂÚÂ ÒËÎÛ, ˘Ó ‰ÓÔÓÏÓÊÂ

ÛÌËŒÌÛÚË Ó·Ï‡ÌÛ. ÇË ÁÌ‡È‰ÂÚÂ ÒËÎÛ ‚ÒÚÓflÚË Ì‡ ÚiÒÌiÈ i ‚ÛÁ¸ŒiÈ

ÔÛÚi. èËÒ‡ÌÌfl Ì‡ÁË‚‡˛Ú¸ «ÒÎÓ‚‡ÏË ÊËÚÚfl» (ìá 84:85), i ÌÂÏ‡π

Ú‡ŒÓª ŒÌË„Ë, flŒÓª · ˆÂ ÒÚÓÒÛ‚‡ÎÓÒfl ·iÎ¸¯Â, ÌiÊ ÕÌË„Ë åÓÏÓÌ‡.

I ŒÓÎË ‚Ë ÔÓ˜ÌÂÚÂ ‚i‰˜Û‚‡ÚË „ÓÎÓ‰ i ÒÔ‡„Û Á‡ ˆËÏË ÒÎÓ‚‡ÏË,

ÊËÚÚfl ÔÓ˜ÌÂ ‚i‰ŒË‚‡ÚËÒfl ‚‡Ï flÒÌi¯Â i flÒÌi¯Â» (in Conference

Report, Oct. 1986, 6; or Ensign, Nov. 1986, 7).

èÂÁË‰ÂÌÚ ÉÓ‰ÓÌ Å. ïiÌŒÎi ÒŒ‡Á‡‚: «œ ·‡Ê‡‚ ·Ë ÔÂÂŒÓÌ‡ÚË

ŒÓÊÌÓ„Ó ˜ÓÎÓ‚iŒ‡ i ÊiÌŒÛ . . . i ŒÓÊÌÓ„Ó ıÎÓÔ˜ËŒ‡ i ‰i‚˜ËÌŒÛ, flŒi

‚ÊÂ ‰ÓÒÚ‡ÚÌ¸Ó ‰ÓÓÒÎi, ˜ËÚ‡ÚË È ÔÂÂ˜ËÚÛ‚‡ÚË ÕÌË„Û åÓÏÓÌ‡

ÔÓÚfl„ÓÏ Ì‡ÒÚÛÔÌÓ„Ó ÓŒÛ. ∫ª ·ÛÎÓ Ì‡ÔËÒ‡ÌÓ, ˘Ó· ÔÂÂŒÓÌ‡ÚË

û‰Âfl Ú‡ IÌÓ‚iˆfl, ˘Ó IÒÛÒ π ïËÒÚÓÒ. çÂÏ‡π Ìi˜Ó„Ó ‚‡ÊÎË‚i¯Ó„Ó,

ÌiÊ ÛŒiÔËÚË Û Ì‡¯ÓÏÛ ‚Î‡ÒÌÓÏÛ ÊËÚÚi ÌÂÔÓıËÚÌÛ ‚ÔÂ‚ÌÂÌiÒÚ¸,

˘Ó IÒÛÒ π ïËÒÚÓÒ, ÊË‚ËÈ ëËÌ ÊË‚Ó„Ó ÅÓ„‡. ì ˆ¸ÓÏÛ ÏÂÚ‡ ÔÓfl‚Ë

ˆiπª ‚Ë‰‡ÚÌÓª i ˜Û‰Ó‚Óª ŒÌË„Ë. ÑÓÁ‚ÓÎ¸ÚÂ Á‡ÔÓÒËÚË ‚‡Ò, ÁÌÓ‚Û

ÔÓ˜‡ÚË ˜ËÚ‡ÚË iª, ‚ÁflÚË ÓÎi‚ˆfl, Œ‡˘Â ˜Â‚ÓÌÓ„Ó, i ÒÚ‡‚ËÚË ÌÂ‚Â-

ÎË˜ŒÛ ÔÓÁÌ‡˜ŒÛ ŒÓÊÌÓ„Ó ‡ÁÛ, ŒÓÎË ÔÓ·‡˜ËÚÂ ÔÓÒËÎ‡ÌÌfl Ì‡

IÒÛÒ‡ ïËÒÚ‡. I Á‡‚‰flŒË ˆ¸ÓÏÛ ‰Ó ‚‡Ò ÔËÈ‰Â ‰ÛÊÂ Â‡Î¸Ì‡ ÔÂÂ-

ŒÓÌ‡ÌiÒÚ¸, ˘Ó ˆÂ ‰iÈÒÌÓ ˘Â Ó‰ÌÂ Ò‚i‰˜ÂÌÌfl ÔÓ ÉÓÒÔÓ‰‡ IÒÛÒ‡

ïËÒÚ‡» (Teachings of Gordon B. Hinckley [1997], 44).

ë‚i‰˜ÂÌÌfl Ú¸Óı Ò‚i‰Œi‚

ë‚i‰˜ÂÌÌfl Ú¸Óı Ò‚i‰Œi‚ – ˘Ó ÓÁÌ‡˜‡π

«Ó˜ËÒÚËÏÓ Ó‰fl„ Ì‡¯ ‚i‰ ŒÓ‚i ‚Òiı Î˛‰ÂÈ»?

ëÎÓ‚Ó «ŒÓ‚», ‚ÊËÚÂ Û ˆiÈ Ù‡Ái, ÒËÏ‚ÓÎiÁÛπ „iı. íi, ıÚÓ ÓÚËÏÛπ

ÔÓŒÎËŒ‡ÌÌfl ‚i‰ ÉÓÒÔÓ‰‡ Ò‚i‰˜ËÚË Ò‚iÚÓ‚i, Ó˜ËÒÚflÚ¸Òfl ‚i‰ ŒÓ‚i

Ò‚iÚÛ, flŒ˘Ó ‚i‰‰‡ÌÓ Ì‡‚˜‡ÚËÏÛÚ¸ i Ò‚i‰˜ËÚËÏÛÚ¸. œŒ˘Ó ‚ÓÌË ÌÂ

π ‚iÌËÏË Û Ò‚ÓπÏÛ ÔÓŒÎËŒ‡ÌÌi, ‚ÓÌË ÌÂÒÚËÏÛÚ¸ ˜‡ÒÚËÌÛ ‚i‰-

ÔÓ‚i‰‡Î¸ÌÓÒÚi Á‡ „iıË ÚËı, ŒÓÏÛ ‚ÓÌË ÏÓ„ÎË ‰ÓÔÓÏÓ„ÚË ÔiÁÌ‡ÚË

iÒÚËÌÛ (‰Ë‚. œŒi‚ 1:18–19).

éÎi‚Â Õ‡Û‰Âi ÑÂ‚i‰ ìiÚÏÂ å‡ÚiÌ É‡iÒ

åËÎiÒÚ¸ ÅÓ„‡ Å‡Ú¸Œ‡ – ÅÓÊi ‰‡Ë i ÒËÎ‡
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Свідчення восьми свідків 

Торкалися - тримали на руках 

Свідчення восьми свідків - навіщо Бог прикликає 

так багато свідків? 

Господь оголосив, що «кожна справа хай станеться вироком 
двох чи трьох свідків» (див. 2 Коринтянам 13:1). Старійшина 
Джозеф Філдінг Сміт, на той час член Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів, пояснив: «Боже слово завжди проповідувалося 
вустами належним чином призначених свідків, яких було 
призначено свідчити про цю роботу. Книга Мормона не могла 
з'явитися в нас і виконати закон в інший спосіб, крім того, 
яким вона з'явилася і виконала закон. Пророки Книги Мормона 
проголошували, що Господь прикличе «стількох свідків, 
скільки він вважатиме за доцільне» [див. 2 Нефій 27:12-14] , щоб 
розпочати Свою роботу (The Restoration о! All Things [1945] , 107). 

Свідчення пророка Джозефа Сміта 

Просити (ст. 1, абзац 2) -
умовляти, благати 

: Джерело, з якого вони 
� походять (ст. 1, абзац 7) -
: місце, з якого вони пересели
� лися спочатку 

Коротке пояснення до Книги Мормона 

Мирську історію (абзац 2) -
історію царів, війн і т.і. 

� Скорочення (абзац 3) 
: скорочена версія 

Коротке пояснення - яким чином різні види пласти н 

представлені у Книзі Мормона? 

Ілюстрація на сторінці 12 цього підручника допомагає уявити, 
як саме з різних видів пластин було складено літопис Книги 
Мормона. Зауважте, що написано було набагато більше того, 
що Мормон і Мороній змогли включити до листів Мормона 
(див. Геламан 3:14-15; Етер 15:33). 

Вивчення Писань 
Під час вивчення Вступу, Свідчень та Короткого пояснення 
виконайте два з наступних завдань (А-Е). 

А Що це означає для вас? 

у б-му абзаці Вступу наведено цитату пророка Джозефа Сміта, 
в якій стосовно Книги Мормона викладено три принципи. 
у своєму зошиті напишіть пояснення того, чому кожний з цих 
принципів істинний і що він означає для вас. Інформація, 
вміщена у Вступі і У розділі «Розуміння Писань» допоможе вам 
зробити це. 

1. Книга Мормона «найбільш правильна з усіх книг на світі» 

2. Книга Мормона є наріжним каменем нашої релігії 

3. Людина буде «ближча до Бога, якщо твердо дотримувати
меться настанов їі, ніж будь-якої іншої книги» 

З м айструйте арку з наріжним каменем 

З дерев'яних брусків або якогось іншого матеріалу змайструйте 
арку (див. малюнок арки на с. 2). Позначте наріжний камінь 
«Книга Мормона». Під час уроку продемонструйте, яким чином 
наріжний камінь утримує всю арку. 

Я к я можу пізнати , що Книга Мормона 
істи нна? 

Прочитайте два останні абзаци вступу і поясніть У своєму 
зошиті, що треба робити, щоб отримати свідчення Духа про 
істинність Книги Мормона. 

П ро що вони свідчили? 

1. Зробіть перелік того, що троє свідків бачили і чули, і того, 
що восьмеро свідків бачили і чого торкалися. 

2. Одинадцять чоловіків свідчили, що пророк Джозеф Сміт 
насправді має золоті пластини, а троє з них бачили ангела 
і чули голос Господа. Яке значення це має для вас? 

Що найбільше вразило вас? 

Прочитавши Свідчення пророка 
Джозефа Сміта, запишіть принаймні 
одну річ, яка вразила вас у його 
свідченні. 

П ророки говорять про Кн и гу Мормона 

Зробіть таблицю з чотирма колонками. Позначте першу 
колонку «Обіцяні благословення», другу - «Порада стосовно 
читання Книги Мормона», третю - «Що містить книга» 
і четверту - «Свідчення пророків». Прочитайте «Що означає 
«наріжний камінь»?» та «Пророки свідчать про Книгу Мормона» 
у розділі «Розуміння Писань» і, знаходячи висловлення, які 
можна віднести до однієї з цих чотирьох категорій, впишіть їх 
до належної колонки. 
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Перша Книга Нефія І 

Що ви знаєте про пророка Нефія? 
Мабуть ви знаєте Нефія, як одного з ТИХ, хто брав участь 

у написанні Книги Мормона, однак, що ще ви знаєте про 

нього? Читаючи 1 та 2 Нефій ви дізнаєтесь, що Нефій також 

був вченим, великим мисливцем, ковалем, суднобудівником, 

навігатором, ювеліром, літописцем, біженцем, будівником 

храму, царем, воїном, пророком та провидцем. Чи може, на 

вашу думку, людина, маючи такий досвід, навчити нас чогось 

стосовно життя? 

Де і коли жив Нефій? 
Нефій жив поблизу Єрусалима в південному Юдиному царстві, 

приблизно за 600 років до народження Христа. Могутні народи 

Вавилону та Єгипту сперечалися за право на контроль над 

цією частиною світу, а невеличке Юдине царство знаходилось 

саме між ними. 

Через злочестивість, північне царство Ізраїлю було завойовано, 

а народ уведено в неволю Ассирійцями більше, ніж за 100 років 

до того. За часів Нефія злочестивість була поширена і над 

Юдеями панували іноземці то з ОДНОГО боку, то з іншого. 

Пророки, такі як Єремія та Нефіїв батько, Легій, пророкували, 

що царство Юдине також буде зруйновано, якщо люди не 

покаються. У той час також жили пророки Єзекіїл та Даниїл. 

Вел ике море 
(Середземне море) 

Ізраїл ь 

Чому Нефій написав цю книгу? 

(Перська 
затока) 

Існує декілька особливих істин, які, за сподіванням Нефія, 

ми пізнаємо, читаючи цю книгу. У вступі він стисло описує 

свою сім'ю, їхні мандри та життєві труднощі (див. параграф 

після заголовка книги, перед розділом 1) .  Він писав, що покаже 

«що лагідні милості Господа огортають усіх, кого він обрав, 

через їхню віру, щоб зробити їх сильними і навіть надати їм 

рятівну силу» (1 Нефій 1:20). Він також пояснив, що ЙОГО метою 

було «написати про діяння Бога», щоб «переконати людей 

прийти до Бога Авраама, і до Бога Ісака, і до Бога Якова, і бути 

спасенними» (1 Нефій 6:3-4; див. також Яків 1:1-4). 

Тому, читаючи 1 Нефій, пам'ятайте, що Нефій вчить нас, як 

саме прийти до Ісуса Христа і отримати спасіння. На прикладі 

своєї сім'ї він показує, що Господь має силу спасати вірних 

і в цьому житті, і в житті прийдешньому. 

1 Нефій 1 

Пророка Легія покликано 
попередити Юдеїв 

Події розділу 1 Нефій починаються за шістсот років 
до народження Христа. В цей час Юдеї з причини їхньої 
злочестивості знаходилися під контролем могутньої 
Вавилонської імперії. Пророк Єремія застерігав Юдеїв, 
щоб вони nокорилися Вавилону, інакше їх буде знищено 
(див. Єремія 27:12-13). Пророка Легія також було покли
кано застерегти їх на покаяння (див. 1 Нефій 1:18-19). 
Юдеї, натомість, прислухалися до поради лжепророків, 

t 



які пророкували, що саме Вавилон, а не Юдею буде знищено 
(див. Єремія 28:1-4). Вони повстали проти Вавилону 
і близько 586 року до Р. Х. Царство Юдине та йога столиц,я 
Єрусалим були знищені, а багато Юдеїв було забрано 
у Вавилонську неволю. 

Арабська 
пустиня 

Нижнє море 
(Перська затока) 

Після перемоги над Ассирією, Вавилон переходить до підкорення всього 
Ізраїля. 

Чи замислювались ви над тим, як Господь прикликає і гатує 
істинних пророків? Ми дізнаємося дещо про ц,е з 1 Нефій 1, 
де Нефій розповідає нам, як Господь покликав йога батька, 
Легія, пророкувати Юдеям. Під час читання зауважте, 
у чому прикликання Легія було подібним до прикликання 
інших пророків. (Див. приклади: Ісая 6:1-8; ЄзекиїЛ 1:1-3, 
26-28; 2; Одкровення 10:1-2, 8-11; Джозеф Сміт - Історія 
1:15-35). 

Розуміння Писань 
1 Нефій 1 

Таємниці Бога (в. 1) - істини, 
які неможливо зрозуміти без 
одкровення від Бога 

Мерзоти (вв. 13, 19) -
гріхи; думки та дії, які 
образливі в очах Бога 

Спокутування світу (в. 19) -
звільнення світу від гріха через 
Христову жертву. 

1 Нефій 1 : 2 - Якою мовою Нефі й писав на пластинах? 

Нефій посилається на «мову [свого] батька» та «мову Єгиптян». 
Наприкінці Книги Мормона Мороній вказує, що він і його 
батько писали літопис «реформованими єгипетськими знаками» 
(Мормон 9:32). «Невідомо, чи Нефій, Мормон або Мороній 
писали єврейською мовою зміненими єгипетськими знаками, 
чи вони гравіювали пластини і єгипетською мовою, і єгипетсь
кими знаками, чи Нефій писав однією мовою, а Мормон та 
Мороній, які жили на дев'ятсот років пізніше, іншою» (in Daniel 
Н. Ludlow, ed. , Encyclopedia о! Morтonism, 5 vols. [1992] , 1:179). 

Приклади знаків з пластин Книги Мормона 

1 Нефі й 1 : 20 - Чого саме Нефій бажає навчити нас? 

У вірші 20 Нефій розповідає, чому він записував історію своєї 
сім'ї (див. також «Чому Нефій написав цю книгу?» на с. 13 
цього підручника). Під час читання написаних ним двох книг 
знаходьте уривки, в яких він пояснює свою мету. 

Вивчення Писань 
Під час вивчення 1 Нефій 1 виконайте два з наступних 
завдань (А-В). 

А Знайдіть схожість вашого життя 

з Н ефієвим ? 

На початку свого літопису Нефій розповідає про себе. 

1. Уважно прочитайте 1 Нефій 1:1-3 і знайдіть ключові слова 
та фрази, які відкривають те, яким було життя Нефія. 3а 
бажанням ви можете позначити ці слова у своєму примір
нику Писань. У своєму зошиті напишіть одне-два речення, 
які підсумовують розповідь Нефія про себе. 

2. Наведіть принаймні одну особливість Нефієвого життя, 
що робить його схожим на ваше. 

Знайдіть зв' язок 

1. Прочитайте уважно 1 Нефій 1:5-20 і зробіть перелік усього, 
що трапилося з Легієм. Наступні запитання допоможуть вам 
знайти головне: 

• Що зробив Легій спочатку? (див. в. 5) . 

• Що він побачив? (див. вв. 6-10). 

• Що йому дали? (див. в. 11). 

• Про що він дізнався? (див. вв. 13-14). 

• Пізнавши це, що він зробив? (див. в. 18). 

• Якою була реакція людей на його послання? 
(див. вв. 19-20). 

2. Прочитайте наступні уривки Писання і зробіть перелік 
слів і фраз, які показують, що з іншими пророками 
відбувалося майже те саме, що й з пророком Легієм: 
Ісая 6:1-8; Єзекиїл 1:1-3, 26-28; 2; Одкровення 10:1-2, 8-11; 
Джозеф Сміт - Історія 1:15-35. 

3. Що саме ви дізналися з цього про покликання пророка 
Джозефа Сміта? 

Н ап и ш іть скорочення 

Нефій прочитав літопис свого батька і після того зробив скоро
чення або зменшений за обсягом варіант на своїх пластинах. 
Щоб зробити своє скорочення, Нефій вибрав ті частини, які, як 



він відчував, допоможуть нам краще розуміти Спасителя і Його 
бажання допомогти нам. Скорочення є відповідальною спра
вою, бо людина, яка скорочує, має вирішити, що включити, 
а що вилучити. Запишіть скорочення трьох віршів з 1 Нефія 1, 
скоротивши їх до одного речення. Напишіть його з тією 
ж самою метою, що й Нефій (див. «Чому Нефій написав цю 
книгу?» на с. 13 цього підручника). 

1 Нефій 2 
«Я волав таки до Господа; 

і ось він ВПJПIнув таки на мене» 

Легій був не єдиним пророком, який, навчаючи Юдеїв істині, 
викликав їхню лють. Єремія також зазнав переслідувань 
і був ув'язнений приблизно в той самий час. У 1 Нефій 2 ви 
прочитаєте, що саме зробив Господь, щоб врятувати сім'ю 
Лег ія не тільки від розлючених Юдеїв, але й від близького 
знищення Єрусалима. Про що говорить різна реакція дітей 
Лег ія на Господнє завдання для Їхнього батька? 

Розуміння Писань 
1 Нефій 2 

Твердовиїсть (в. 11) -
впертість, гордовитість 

� Бичем (в. 24) -
: нещастям, прокляттям, 
� мукою Статура (в. 16) -

фізичні розміри 

«Поблизу береrа 
Червоноrо моря» 

\ (1 Нефій 2:5) 
' - "  \ 

" «Поблизу краю 
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� (1 Нефій 16:14) 
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«І мандрували ми 
відтоді приблизно на 
схід» (1 Нефій 17:1) 
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�\ У місці «яке мало 
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1 Нефій 2 : 2 - 6  - Де знаходилась пустиня? 

Легій вів свою сім'ю від Єрусалима до Акабської затоки 
Червоного моря. Вони мали пройти спекотною і безплідною 
місцевістю майже 180 миль (290 кілометрів). Ця місцевість була 
відома, як місце, де крадії грабували беззахисних подорожніх. 
Діставшись Червоного моря, Легій вирушив на південь і йшов 
ще протягом трьох днів, доки не дістався долини, де поставив 
намет на березі вод ріки. Подорож сім'ї Легія з міста Єрусалима 
до цієї долини тривала приблизно чотирнадцять днів. Згадуйте 
ці розрахунки часу й відстані, коли читатимете про їх зворотні 
подорожі до Єрусалима. 

1 Нефій 2: 1 1  - Що означає «людина, 

яка мала видіння»? 

Легія назвали людиною, яка мала видіння, тому що він 
мав видіння, сни та інші одкровення від Бога. Більшість 
людей вважали б це позитивною рисою, проте Ламан 
та Лемуїл вживали цей термін, щоб охарактеризувати Легія 
як непрактичного мрійника. 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А або Б, а потім завдання В під час 
вивчення 1 Нефій 2. 

А Н ап и ш іть газетний репортаж 

Юдеї гнівалися і знущалися з публічного свідчення Легія про 
їхню злочестивість. Уявіть, що ви газетний репортер. Ви 
прийшли до Легія додому, щоб зустрітися з ним, і виявилося, 
що вся сім' я зникла. Поговоривши з сусідами, ви отримали 
інформацію, наведену в І  Нефій 2:1-4. У своєму зошиті 
напишіть газетний репортаж, який змальовував би картину 
раптового зникнення Легія і його сім'ї. 

Н ап и ш іть л иста 

Нефій описував Ламана та Лемуїла, як «твердовиїх», бо вони 
були впертими в неправедності. Вони не вірили, що їхній 
батько отримав натхнення від Бога, гнівалися, бо покинули 
свої землі та коштовності в Єрусалимі і бідували в пустині 
(див. 1 Нефій 2:11-13). Їхній брат Нефій «горюючи через закам'я
нілість їхніх сердець, щиро молився Господу за них» (в. 18). 
Напишіть листа Ламану і Лемуїлу, наголошуючи важливість 
шанування ними свого батька, а також смирення, без яких 
неможливо зрозуміти «діяння того Бога, який створив їх» (в. 12). 

Порівняйте дії і н аслідки 

Реакція Ламана і Лемуїла на рішення батька покинути 
Єрусалим суттєво відрізнялась від Нефієвої. 

1. Перегляньте 1 Нефій 2:11-14 і визначте принаймні три 
причини, з яких Ламан і Лемуїл чинили опір. 

2. Перегляньте вірші 16-17 і опишіть, що саме робив Нефій 
та завдяки чому він не чинив опір. 

3. Виходячи з того, що ви дізналися з цих віршів, скажіть, 
що має робити людина, щоб утримуватись від учинення 
опору заповідям Бога? 



1 Нефій 3-4 
Господь допомага€ ТИМ, хто Ma€ віру 

Якщо ви спробували виконати складне завдання, доручене 
вам батьком, і зазнали невдачі, чи спробуєте ви ще раз? Якщо 
вас ледве не вбили під час другої спроби і ви ще раз зазнали 
невдачі, чи облишите ви ц,е завдання? Чи зміниться ваше 
ставлення до завдання, якщо ви знатимете, що воно надійшло 
не від земного, а від Небесного Батька? У 1 Нефій 3-4 роз
повідається, як сини Легія отримали подібне доручення. 
Зауважте, хто мав віру в можливість виконання завдання 
і чому він мав віру в ц,е. Зауважте також, що наявність віри 
не робить завдання легшим, більш досяжним для виконання. 

Розуміння Писань 
1 Нефій 3 

Родовід моїх предків, : Беззаконня (в. 29) - гріхи 
родовід мого батька (вв. 3,12) - � 
імена та історія мого батька � 
й інших предків 

1 Нефій 3 : 1 1 - Що означає «кинути жереб»? 

Жереб кидали, як спосіб зробити вибір. Як саме це робилося, 
нам невідомо, проте підкидання монети чи «витягнення 
сірника» є сучасними прикладами цієї практики. Втім, у давні 
часи вірили, що саме Господь зумовлює результат (див. 
Приповісті 16:33). 

1 Нефій 3 :3 ,  1 2 - 1 3 ,  23 - 27; 4:7- 9, 1 2 - 1 3 ,  1 9 - 22 -

Що ми знаємо про Лавана? 

Один письменник, член Церкви, звертає увагу на декілька 
речей стосовно Лавана, які ми можемо відкрити для себе з цих 
розділів: «Поступово ми дізнаємося, що він очолював гарнізон 
з п'ятидесяти воїнів, що він зустрічався у повному церемоніаль
ному одязі зі «старійшинами юдейськими» (1 Нефій 4:2) на 
таємній нараді вночі, що він мав контроль над скарбницею, 
що він належав до старої аристократії і був родичем Легія, 
і, вірогідно, отримав цю посаду завдяки своїм предкам, бо отри
мати її за заслуги було б дуже важко, що його дім був місцем 
зберігання дуже старих літописів, що він був кремезним 
чоловіком, підступним і небезпечним, безжалісним, жадібним, 
безпринципним, слабким та схильним до пияцтва» (Hugh 
Nibley, Lehi іn the Desert, and the World о! the Jaredites [1988], 97). 

1 Нефій 4 

Розступилися (в. 2) - розділилися по обидва боки 

1 Нефі й 4: 1 0 - 1 8  - Навіщо Нефі й убив Лавана? 

Пророк Джозеф Сміт сказав: 

«Те, що Є неправильним за одних обставин, може бути, і часто 
є правильним за інших. 

Бог сказав: «Не вбивай» [Вихід 20:13] ; іншого разу Він сказав: 
«Не позоставиш при житті жодної душі» [Повторення закону 
20:16] . Це є принцип управління небесного - через одкровення, 
адаптованого до обставин, в яких знаходяться діти царства. Все, 
чого вимагає Бог, є правильним, і немає значення, що саме це є, 
навіть якщо ми можемо не бачити причини ще довго після 
завершення події. Якщо ми шукатимемо спершу царства Бога, 
все добре додасться» (Teachings о! the Prophet Joseph Smith, sel. 
Joseph Fielding Smith [1976], 256). 

1 Нефі й 4:30 -38 - Сила присяги за часів Нефія 

«Як Господь живий і як я живий» (1 Нефій 4:32) є прикладом 
урочистої присяги, яка вважалася найсвятішою на давньому 
Близькому Сході. «Щоб присяга була найбільш урочистою 
і мала найбільшу законну силу, вона повинна бути пов'язана 
з чиїмось життям, навіть якщо це лише билина. Існує лише 
одна присяга величніша за «моїм життям» або (менш поши
рена) «життям голови моєї - це «життям Бога» або «як Господь 
живий» (Hugh Nibley, Аn Approach to the Book о! Mormon, 2nd ed. 
[1964] , 104). 

Зауважте, наскільки швидко Зорам заспокоївся від слів Нефія 
(див. 1 Нефій 4:35) і наскільки швидко брати почали довіряти 
Зораму після того, як він під присягою пообіцяв піти з ними 
(див. в. 37). У наш час, коли обіцяння часто вважаються не 
такими священними, те, що сталося між Нефієм і Зорамом, 
здається унікальним. Див. також 1 Нефій 3:15, де Нефій 
присягає, що вони здобудуть пластини з латуні. 

,. І 



Вивчення Писань 
Виконайте два з наступних завдань (А-В) під час вивчення 
1 Нефій 3-4. 

А Оп анування Писань - 1 Нефій 3 : 7  

1 .  Прочитайте 1 Нефій 3:1-8, а потім запишіть у своєму зошиті: 
«Я і , бо я ». 
Перечитайте вірш 7 і впишіть по одному слову в кожний 
проміжок. Поясніть, як саме це речення пояснює, чому 
Нефій, на відміну від його братів, не ремствував. 

2. Перепишіть вірш 7, замінивши у ньому слово Нефій на своє 
власне ім'я. Потім, опишіть принаймні один епізод зі свого 
життя, коли ви, подібно до Нефія, мали віру і сміливість 
робити щось складне на прохання Господа. 

3. Зробіть підсумок значення 1 Нефій 3:7, записавши його 
у вигляді стислого вислову, який легко запам'ятати, такого, 
наприклад, як: «Ширше крою> чи «Кожний член Церкви -
місіонер». 

Б Що ми можемо дізнатися про цю місію? 

1. Нефій і його брати тричі намагалися здобути пластини 
з латуні у Лавана. Перші дві спроби описано в 1 Нефій 3:11-27. 
Накресліть таблицю у своєму зошиті за наведеним зразком. 
Читаючи, запишіть у відповідні клітинки, що саме відбу
валося під час двох перших спроб і поясніть, чому на вашу 
думку, ці спроби зазнали невдачі. 

Перша Друrа Третя 
спроба спроба спроба 

Хто пішов? 

Що вони, чи 
він, робили? 

Що сталося? 

Чому, на вашу 
думку, спроба 
зазнала невдачі, 
чи була 
успішною? 

2. Перегляньте 1 Нефій 4 і зробіть запис у клітинки стосовно 
третьої спроби. Наступні запитання допоможуть вам 
обдумати вивчене, дайте відповідь на них: 

а. Яку різницю ви помітили між тим, на кого покладалися 
брати Нефія під час перших двох спроб, і тим, на кого покла
дався Нефій під час третьої спроби? (див. 1 Нефій 3:11-13, 
24; 1 Нефій 4:5-12). 

б. Як те, що ви дізналися щодо успіху третьої спроби, 
допоможе вам успішно впоратися з викликами життя, 
які постають перед вами. 

в. Що ви можете сказати про те, наскільки Господь цінує 
Писання, виходячи з Його повеління Нефію вбити 
Лавана? 

3. Застосуйте досвід Нефія до свого життя. Опишіть 
принаймні один приклад зі свого життя, коли наслідування 
прикладу Нефія допомогло вам зробити правильний вибір. 

Ч и чудеса породжують віру? 

Після двох невдалих спроб, Ламан і Лемуїл звинуватили Нефія 
в усьому, що трапилось, і почали бити його та Сама палицею. 

1. Перегляньте 1 Нефій 3:28-31 і опишіть у своєму зошиті, яка 
подія змусила їх зупинитися. 

2. Навіть після того, що сталося, старші брати все ще не мали 
віри в те, що Бог є більш могутнім, ніж Лаван (див. в. 31). 
Напишіть невеличке пояснення того, чому, на ваш погляд, 
Ламан і Лемуїл відмовились повірити. 

3. Перегляньте 1 Нефій 4:1-3 і напишіть пояснення того, чому 
на вашу думку, Нефій мав таку сильну віру. 

1 Нефій 5-6 
Важливість свшце:нних літописів 

Наскільки велика цінність Писань? У 1 Нефій 4 описано, 
як Нефій дізнається про те, що «краще нехай одна людина 
загине, ніж народ виродиться і загине у зневірі» (в. 13). 
у 1 Нефій 5 йдеться про те, яку ціну душевних уболівань 
сплатили Легій і Сарія, відправляючи своїх синів назад за 
пластинами Писання, а також про те, що знайдене Легієм 
на тих пластинах показало недаремність їхніх зусиль і 
жертв. у 1 Нефій 6 ви прочитаєте, які відчуття мав Нефій 
до Писань, які він записував. Під час читання ц,их розділів, 
замисліться над тим, наскільки цінними є Писання для вас. 

Розуміння Писань 
1 Нефій 5 

Збережений (вв. 14-15) - спасенний 

1 Нефій 6 : 3 - 6  - Навіщо Нефі й вів літопис? 

Більшість книг написано, щоб інформувати, переконувати 
чи розважати, але їхня основна мета - завоювати й задовольнити 
читачів. Нефій пояснив, що у його літописі написано не те, 
що приємне світові, але те, що приємне Богові (див. 1 Нефій 6:5). 
у 1 Нефій 9 він детальніше пояснює ціль написання свого 
літопису. 



Вивчення Писань 
Виконайте два з наступних завдань (А-В) під час вивчення 
1 Нефій 5-6. 

А Н апишіть сторінку щоденника 

1. Читаючи 1 Нефій 5, уявіть себе Сарією. Поясніть, які саме 
почуття, на ваш погляд, вона мала (в. 1-9). Зробіть запис в їі 
уявному щоденнику, описуючи наступне: 

а. Стосовно чого вона висловлювала невдоволення 

б.  Що сказав їй Легій 

в. Які події зміцнили її свідчення 

2. Напишіть декілька речень, описавши окремі події зі свого 
життя, які допомогли вам дізнатися, що Бог дотримується 
своїх обіцянь і благословляє тих, хто любить Його і служить 
Йому. 

Б Зро біть перел і к  

1 .  Зробіть перелік того, що Легій знайшов на  пластинах 
з латуні, завершивши у своєму зошиті наступні речення 
(див. 1 Нефій 5:10-16): 

а. Пластини вміщували пять ____________ _ 

б. А також літопис ________ від самого початку 
і до царювання ___________ _ 

в. А ще пророцтва _______ , а також багато пророцтв 

г. Також родовід ________ , отже він дізнався, що він 
нащадок ________ _ 

2. Перегляньте 1 Нефій 5:17-22 і скажіть, яке враження на Легія 
справило читання Писань. Яке враження на вас справляє 
Дух під час читання Писань? 

в Н асл ідуйте прикл ад Нефія 

1. Прочитавши 1 Нефій 6, скажіть, що саме Нефій бажав 
включити до свого літопису? Що він вирішив не включати? 
Чому? 

2. Наслідуючи приклад Нефія, зробіть п'ерелік з п'ятьох 
тверджень, які ви могли б виголосити, як частину свідчення, 
яке буде «приємне Богові і тим, хто не від світу» (в. 5). 

1 Нефій 7 

Ізмаїл приеднуеться ДО Легія 
в пустині 

Нефію і йога братам було сказано зробити ще одну подорож 
до Єрусалима. Цьога разу їх було послано привести Ізмаїла 
та йога сім'ю в пустиню. Чому Господь обрав сім'ю Ізмаїла? 

Чому Ізмаїл вирішив приєднатися до Легія? Якою була реакц,ія 
Ламана і Лемуїла на це доручення? Читаючи 1 Нефій 7, 
намагайтеся знайти можливі відповіді на ц,і запитання. 

Розуміння Писань 
1 Нефій 7 

Недобре (в. 1) - нерозумно 

1 Нефі й 7 :2  - Чому Господь обрав сі м 'ю Ізмаїла? 

Господь наказав Легію послати своїх синів до Єрусалима 
і привести Ізмаїла та його сім'ю в пустиню. Ізмаїл мав бути 
обранцем, як мінімум, до певної міри, тому, що він мав 
бажання слідувати за Господом. Нефій написав, що «[вони] 
передали йому слова Господа» (1 Нефій 7:4) , і «Господь 
пом'якшив серце Ізмаїла» (в. 5) . 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А або Б під час вивчення 1 Нефій 7. 

А Зробіть перел і к  поді й 

Зробіть перелік головних подій, описаних у 1 Нефій 7. 
Особливу увагу приділіть віршам 1, 4-6, 8, 16, 18-19 та 22. 

П роаналізуйте та застосуйте це 

1. Перегляньте 1 Нефій 7:1-5 і поясніть чому, на вашу думку, 
Господь обрав Ізмаїла та його сім'ю приєднатися до Легія 
в пустині (див. розділ «Розуміння Писань» за додатковою 
інформацією ). 

2. У віршах 10-12 Нефій повторює одну фразу тричі. Що це за 
фраза? Яким чином забудькуватість могла стати причиною 
бунту Ламана і Лемуїла? Опишіть принаймні три ідеї або 
ситуації зі свого життя, які могли б допомогти вам бути більш 
послушним, якби ви завжди пам'ятали про них. 

З. Приклад «лагідних милостей», які Нефій обіцяв показати 
нам на початку своєї книги (див. 1 Нефій 1:20) , наведено 
в І  Нефій 7:16-19. Опишіть кількома реченнями цей приклад. 



1 Нефій 8 

ВИДЇIDIЯ Легія 

Натхненне видіння Легія символічно відображає наше смертне 
життя. Ми можемо знайти себе представленими у ньому 
і можемо бачити, куди приведе нас життя, якщо залиши
мося на своєму теперішньому ШЛЯХу. Зауважте, що саме при
носило Легію радість, а що - горе. Подивіться також, що 
робили діти Лег ія у цьому видінні. Чому деякі з них були 
в небезпеці? Подумайте, що саме відчував Легій, розмірко
вуючи про те, що Господь відкрив йому в цьому видінні. 

Розуміння Писань 
1 Нефій 8 

Тісна і вузька (в. 20) - однакове значення (тісна 

вживання двох слів, які мають і вузька), є поетичним зворотом 

Вивчення Писань 
Виконайте два з наступних завдань (А-В) під час вивчення 
1 Нефій 8. 

А Знайдіть кл ючову ідею 

у своєму видінні, Легій побачив, що знаходиться у темряві 
на жахливому пустирищі протягом тривалого часу. Що зробив 
Легій, щоб вийти з темряви? Чим саме темрява, де опинився 
Легій, схожа на світ, в якому живемо ми? Як те, що зробив Легій 
аби вийти з темряви, може також допомогти й вам? 

Знайдіть твердження , я кі відповідають 
змісту цього уривку П исань 

Видіння Легія допомагає нам зрозуміти важливі принципи 
щодо життя і наших зусиль жити за євангелією. Образи 
у видінні є символічними, вони зображають реальні виклики 
щоденного життя. 3а наведеним нижче зразком перепишіть, 
що саме бачив Легій, а потім, спираючись на 1 Нефій 8, 
виберіть з-поміж тверджень те, яке найкраще описує образ. 

Що бачив Леrій 
Яке 3 тверджень 

найкраще ОПИСУЕ це? 

1. «темну і жахливу а. приємне місце 
пустиню» (в. 4) б. страшне місце 

2. «Чоловіка, одягненого а. З ним Легій став легше 
у білі шати» (в. 5) себе почувати 

б. З ним страх Легія 
збільшився 

3. «Велике і просторе а. Це також темне 
поле» (в. 9) і жахливе місце 

б. Воно не справило 
враження на Легія 

4. Дерево з чудовим а. Має центральну роль 
плодом (див. в. 10) У видінні 

б. Е джерелом неспокою 
для Легія 

5. «Ріка води» (в. 13) а. Небезпека 
б. Благословення 

6. «Жезл із заліза» (в. 19) а. Вказував дорогу 
до дерева 

б. Захищав мандрівників 
від ріки 

7. Тісна і вузька дорога а. По ній легко прямувати 
вздовж ріки (див. в. 20) б. По ній важко прямувати 

8. «Імла темряви» (в. 23) а. Ускладнює пересування 
б. Викликана натовпами 

людей 

9. «Велика і просторна а. Стояла поруч з деревом 
будівля» (в. 26) життя 

б. Стояла на протилеж-
ному березі ріки 

Н ап и ш іть газетне і нтерв ' ю  

Легій розповів нам, що плід з дерева у його видінні «був 
жаданим і міг зробити будь-кого щасливим» (1 Нефій 8:10) . 
Скуштувавши плід, Легій сповнився «надзвичайно великою 
радістю» (в. 12). У своєму видінні Легій бачив чотири групи 
людей, якими представлені люди у цьому житті: 



• Тих, хто намагалися дістатися дерева, але втратили дорогу 
в імлі темряви (див. в. 21-23) 

• Тих, хто дісталися дерева, але відступили, коли натовпи 
почали насміхатися з них (див. вв. 24-25, 28) 

• Тих, для кого велика і простора будівля була жаданішою, 
ніж плід дерева (див. вв. 26-27, 31-33) 

• Тих, хто досягли дерева і не соромилися (див. в. 30) 

1. Уявіть, що ви репортер і маєте завдання взяти інтерв'ю 
у представників кожної з цих чотирьох груп Виходячи 
з опису кожної групи, напишіть, як, на вашу думку, кожний 
з опитуваних міг би відповісти на наступні запитання: 

а. Куди саме ви намагалися дійти? Чому? 

б. Чи досягли ви наміченої мети? Чому так, або чому ні? 

в. Чи подобається вам місце, де ви завершили свою подорож? 
Чому так або чому ні? 

2. Уявіть собі, що ви маєте нагоду взяти інтерв'ю у тих самих 
людей в наступному житті. Запишіть, яку саме відповідь на 
останнє запитання вони дали б за цих обставин. 

1 Нефій 9 
Два різновиди пластин 

Нефій вів два різновиди пластин. Одні містили світську 
історію йога народу (Великі пластини Нефія); другі являли 
собою священний літопис (Малі пластини Нефія). Читаючи 
1 Нефій 9, знайдіть причини, якими Нефій пояснює напи
сання ц,их двох літописів. У розділі «Розуміння Писань» 
ви дізнаєтеся, що нам відомо в наш час про причини, з яких 
Нефій зробив ц,і два різновиди пластин. Ця подія вчить 
нас, що Господь має план, в якому враховані як наші невдачі, 
так і наші успіхи. 

Розуміння Писань 
1 Нефій 9 

Розбрат (в. 4) - непорозуміння, суперечки 

1 Нефій 9 : 3 - 6  - Для мудрої мети 

У 1828 році пророк Джозеф Сміт перекладав Книгу Мормона 
і 116 рукописних сторінок перекладу вже було зроблено. 
Мартін Гар ріс декілька разів умовляв Джозефа дозволити йому 
показати переклад членам своєї сім'ї. Першого разу Господь 
сказав «ні», але врешті дав Мартіну дозвіл з умовою, що він 
пообіцяє показати їх лише кільком обранцям. Мартін Гарріс 

порушив своє обіцяння, і 116 сторінок було втрачено. Джозеф 
був у розпачі, проте, завдяки цій події, він отримав цінний урок 
щодо послушності і того, що злочестиві не спроможні стримати 
Небесного Батька у здійсненні Його роботи (див. УЗ 3:1-10). 

Господь знав, що зробить Мартін Гарріс і готувався до цього 
заздалегідь, більш як за дві тисячі років. Господь сказав Нефію 
зробити два різновиди літописів, в яких би описувалися події 
тих самих періодів часу. Перші, Великі пластини, містили 
світську історію НефіЙців. Другі, Малі пластини, призначалися 
для запису священної історії. Джозеф Сміт почав переклад зі 
скорочених Мормоном Великих пластин, тому ті 116 сторінок, 
які було втрачено Мартіном Гаррісом, містили відомості про 
світську історію. 

Господь також знав, що вороги Пророка мають намір змінити 
зміст вкрадених сторінок, і, якби він переклав ці сторінки 
знов, сказати, що Джозеф не пророк, бо не може двічі зробити 
однаковий переклад (див. УЗ 10:10-19). Господь сказав Джозефу 
не робити повторення перекладу цієї частини, а натомість 
перекласти Малі пластини Нефія, в яких описувалися ті ж самі 
проміжки часу, але міститься більш важливий священний літо
пис (див. УЗ 10:30, 45; див. також «Головні джерела походження 
Книги Мормона», с. 12). 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А та Б під час вивчення 1 Нефій 9. 

А Н апишіть на полях П исань 

В І  Нефій 9, Нефій вживає фрази «ці пластини» та «інші 
пластини», говорячи про два різновиди пластин, які Господь 
наказав йому зробити. На полях Писань, напишіть наступні 
слова, які допоможуть вам краще пам'ятати, про який 
різновид пластин йдеться: ці пластини = Малі пластини та 
інші пластини = Великі пластини. 

Н асл ідуйте цей прикл ад у своєму житті 

Послушний Господу, Нефій зробив два різновиди пластин, 
навіть не знаючи для чого саме він це робить. Яким чином 
приклад віри і послушності Нефія надихає вас виконувати 
заповіді не зовсім вам зрозумілі? 



1 Нефій 10 
Пророцтва Леrія 

у розділах 1-8 книги 1 Нефій, Нефій коротко викладає літопис 
свога батька Легія, а в розділі 9 роз'яснює, навіщо потрібні 
два різновиди пластин. З 1 Нефій 10 починається літопис 
Нефія про йога життя і служіння (див. 1 Нефій 10:1). 
Він записав nророц,тво свога батька про майбутнє. Читаючи 
ц,е nророц,тво, зауважте, скільки nодробиц,ь про майбутні 
події Легій отримав через одкровення. Зауважте також, який 
вплив слова Легія мали на Нефія. 

1 Нефій 10 

Бути прищепленими (в. 14) -
приєднаними 

Випробування (в. 21) 
означає наше життя на землі 

Нефій 1 0 : 1 4  - Розсіяння та зібрання Ізраїля 

Легій порівнює дім Ізраїля з оливковим деревом, віти якого 
будуть розсіяні по всьому світі з причини їхньої зневіри. 
Він бачив, що доля його сім'ї є частиною цього розсіяння 
(див. 1 Нефій 10:11-13). 

Він також пророкував, що після того, як євангелія дійде до 
Іновірців, розсіяні віти дому Ізраїля знов будуть зібрані. Легій 
пояснює, що бути «прищепленими» до дерева, яке представляє 
дім Ізраїля, означає «прийти до пізнання істинного Месії» 
(в. 14). Іншими словами, людина стає справжнім членом дому 
Ізраїля, коли чує і приймає євангелію Ісуса Христа. 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А та Б під час вивчення 1 Нефій 10. 

у 1 Нефій 10:4-11 Нефій записав описану Легієм подію, яка 
мала статися у майбутньому для нього часі, через шістсот 
років. Ці вірші допоможуть вам знайти відповіді на наступні 
запитання про Святого Ізраїлевого : 

1. Для чого потрібен Викупитель? 

2. Що станеться з Месією? 

3. Як Іновірці дізнаються про Христа? 

Зробіть підсумок 

У І  Нефій 10:17-22 Нефій ділиться свідченням про силу Духа, 
який допомагає нам зрозуміти божественне. Зробіть підсумок 
свідчення Нефія про силу Духа і скажіть, як саме ви можете 
застосувати його у своєму житті. 



1 Нефій 11-12 
Нефій дізнаеться про Христа 

та Його місію 

Що ви робите, коли прочитаний уривок з Писання чи 
отримана порада провідників Церкви, здається вам важливою, 
але незрозумілою? У 1 Нефій 10:17-19 Нефій свідчить, що 
ми можемо розуміти божественне через силу Святога Духа. 
Він допомагає нам зрозуміти, що саме ми маємо робити. 
Нефій захотів «побачити, і почути, і пізнати» (в. 17) те, що 
йога батькові було показано у натхненному видінні. 

1 Нефій 11-14 є літописом тога, як Господь здійснив бажання 
Нефія і показав йому не тільки те, що бачив Легій, але також 
відкрив значення багатьох символів. Під час читання розділу 
11 зауважте, що робив Нефій, аби бути гатовим отримати 
таке чудове одкровення. У розділі 12 знайдіть, як саме Нефій 
пов'язує ц,е одкровення зі своїм народом. 

Розуміння Писань 
1 Нефій 11 

Язиків (в. 36) - мов 

1 Нефій 1 1  : 1 6 -З6 - Що означає «поблажливість Бога»? 

«Поблажливість Бога» має розумітися у двох значеннях. 
По-перше, це поблажливість Бога Батька, тобто Елогима [див. 

1 Нефій 11:16-23]. «Поблажли
вість Бога полягає у факті, 
що Він, піднесена Істота, 
спускається зі свого вічного 
трону, щоб стати Батьком 
смертного Сина, Сина, наро
дженого «від плоті людської 
([Bruce R. McConkie,] The 
Mortal Messiah, 1:314) . . .  

По-друге, поблажливість 
Божа проявляється в тому, 
що Син, тобто Христос [див. 
1 Нефій 11:24-32], Єгова 
батько небес і землі, творець 
усього від початку, великий 

«Той, що є» (Сущий), Бог Авраама, Ісака і Якова, - прийде 
на землю, залишивши свій божественний трон, отримає тіло 
з плоті і кісток, віддасть себе слабкостям плоті та недоско
налостям людської природи і буде здобувати своє спасіння, як 

смертна людина; у цьому і полягає вчення про «поблажливість 
Божу» (Joseph Fielding McConkie and Robert L. Millet, Doctrinal 
Commentary оп the Book о! Mormon, 4 vols. [1987-92] , 1:78, 82). 

1 Нефій 12 

Туман (в. 5) -
випаровування, імла 

� Виродяться у зневірі (в. 22) -
: поступово впадуть 
: у відступництво й стануть 
� слабкими через брак віри 

1 Нефій 1 1 - 1 2  - Що дізнався Нефій про видіння Легія? 

у наступній таблиці подається підсумок того, що Нефій 
дізнався про видіння свого батька: 

Дерево з білим плодом 
(див. 1 Нефій 8:10-11) 

Ріка брудної води 
(див. 8:13) 

Жезл із заліза (див. 8:19) 

Імла темряви (див. 8:23) 

Велика і простора будівля 
у повітрі (див. 8:26) 

Люди, які йшли дороrою 
до дерева, але заблукали 
в імлі (див. 8:21-23) 

Люди, які дійшли до 
дерева, тримаючись 
за жезл, але, коли над 
ними почали 
насміхатися, відступили 
(див. 8:24-25, 28) 

Люди, які бажали 
потрапити до великої 
і просторої будівлі 
більше, ніж до дерева 
(див. 8:26-27, 31-33) 

Люди, які тримались за 
жезл, впали біля дерева, 
і скуштували плід; вони 
іrнорували тих, хто 
насміхався, і не відсту
пили (див. 8:30, 33) 

Тлумачення, 
яке отримав Нефій 

Любов Боrа, яку він проявив, 
коли послав Сина СВОІО бути 
нашим Спасителем (див. 
1 Нефій 11:21-25; у 1 Нефій 15:22 
її названо «деревом життя») 

Глибини пекла, до якоrо 
попадуть злочестиві (див. 12:16; 
названо «бруднотою» у 15:27) 

Слово Боrа, яке може безпечно 
довести нас до дерева (див. 11:25) 

«Спокуси диявола», які засліп
люють людей так, що вони 
збиваються зі шляху і не можуть 
знайти дерево (див. 12:17) 

Гординя і нікчемні виrадки 
світу (див. 11:36; 12:18) 

Нефій не пов'язує окремих 
людей з усіма натовпами 
у видінні, проте він бачив 
наступні катеІорії людей: 
• Людей, які слухали Ісуса, але 

«знехтували ним» (див. 11:28) 
• Людей, які розп'яли Ісуса 

навіть після ТОІО, як він 
зцілював хворих і виrаняв 
дияволів (див. вв. 31-33) 

• Людей, які зібралися разом 
«у великій і просторій будівлі» 
боротися проти Дванадцятьох 
Апостолів (див. вв. 34-36) 

• Нефійців і Ламанійців -
«зібралися вони, щоб битися» 
(див. 12:1-4, 13-15) 

• Нефійців яких, через ІОРДість, 
було знищено Ламанійцями 
(див. вв. 19-23) 

Ті, хто скуштували 
найвеличнішоrо з усіх Божих 
дарів - вічноro життя (див. 15:36) 



Вивчення Писань 
Виконайте завдання А та одне з завдань (Б або В) під час 
читання 1 Нефій 11-12. 

А Відшукайте значення виді ння 

Прочитайте 1 Нефій 11 та 12 і дайте відповідь на наступні 
запитання, щоб описати, що Нефій дізнався про видіння свого 
батька. У разі потреби користуйтеся розділом «Розуміння 
Писань». (Можливо, у вас виникне бажання записати у своєму 
зошиті значення символів поруч з відповідними віршами 
розділу 1 Нефій 8). 

1. Які саме якості та властивості дерева зі смачним плодом 
роблять його яскравим символом любові Бога до Своїх дітей 
та символом Спокути Ісуса Христа? 

2. Чим саме слово Бога (Писання та слова пророків) є подібним 
жезлу із заліза, який бачив Легій? 

3. Як слово Бога допомогло вам «скуштувати» радість, що 
надходить від Божої любові? 

4. У чому спокуси схожі на «імлу темряви» і що саме треба 
робити, аби не осліпнути і не заблукати? 

5. у чому полягає різниця між людьми, які дійшли до дерева і 
потім відступили, і тими, які дійшли до дерева і залишились? 

Б Знайдіть, що Нефій дізн ався про Ісуса 

Коли Нефію було показано значення видіння його батька, 
він дізнався багато про те, що буде робити Ісус, коли прийде 
на землю приблизно через 600 років. 

1. Перегляньте 1 Нефій 11-12 і запишіть перелік восьми подій 
з життя Спасителя, які побачив Нефій. 

2. Що в цьому пророцтві є повчального стосовно точності 
Божого бачення майбутнього? 

Зробіть поп ереджувал ьний знак 

Схематично намалюйте велику і простору будівлю, дерево та 
безодню, що розділяє їх (див. 1 Нефій 12:18). Позначте кожний 
з символів, а потім напишіть гасло або попереджувальний 
напис на плакаті, який допоможе переконати людей уникати 
цієї будівлі. Дайте волю своїй фантазії і намагайтесь застосувати 
нові ідеї чи прийоми під час виготовлення плаката. 

1 Нефій 13 
Видіння останніх днів 

Видіння, яке отримав Нефій у відповідь на «обдумування» 
видіння свога батька, записано в 1 Нефій 11-14. Розділи 11-12 
містять пророцтво про земне служіння Ісуса Христа, 
Йога Спокуту та відвідування Ним американськога конти
ненту. Видіння Нефія продовжується у розділі 13 проро
цтвом про події які матимуть місце на американському 
континенті після винищення сімені Нефія. Зауважте, 
наскільки деталізованим і точним є це пророцтво. Зауважте 
також, як багато знав Нефій про майбутнє свога народу 
на землі обіцяній ще до тога, як вони залишили околиці 
Червонога моря. 

Розуміння Писань 
1 Нефій 13 

Мерзотна (вв. 5-6) -
злочестива, огидна 

Блудниці (вв. 7-8) -

Книга (в. 20) - Біблія 

Сплутати (в. 27) -
змінити на зле 

аморальні особи або повії Інші книги (в. 39) -
Іновірці з їхньої батьківщини Книга Мормона та інші 
(в. 17) - люди з країн їхнього Писання 
походження 

1 Нефій 1 3 :3 - Що означає «царства Іновірців»? 

Нефій вживає слово Іновірці тут для позначення всіх народів, 
які мешкають за межами землі Ізраїлю. 



1 Нефій 1 3 : 5 - 9  - Що означає 

«Церква, яка є мерзотнішою за усі інші»? 

Буде неправильним 

вважати, що якась 

конкретна церква чи 

релігійна конфесія 

є «великою і мерзотною 

церквою», про яку згадує 

Нефій. Будь-які групи 

людей, які слідують 

шляхами Сатани є части

ною царства диявола 

й ворогами Христа і його 

Церкви (див. 2 Нефій 

10:16). Вони подібні тим, 

хто мешкає у великій 

і просторій будівлі, яку 

Легій бачив у видінні. 

1 Нефій 1 3 : 1 2  - «Чоловік серед Іновірців» - хто він? 

Нефій бачив «чоловіка серед Іновірців», якого «дух Божий» 

надихнув плисти до того місця, де нащадки Легія мали отримати 

землю обіцяну. Вражаючою є схожість Христофора Колумба 

і людини, яку описав Нефій. Колумб писав: «3 часів моєї юності 

я був мореплавцем і залишаюся ним до цього дня . . .  Господь 

був дуже nрихильним до мога бажання, він наділив мене сміливістю 

й розумінням; він щедро надав мені знання навігації . . .  Наш 

Господь розвинув мій розум, послав мене на море і дав наснаги для 

справи. Ті, хто чули про мій [намір], вважали його нерозумним, 

знущалися з мене і сміялися. Але хто може мати сумнів, що 

Святий Дух надихнув мене?» (from Jacob Wassermann, Columbus, 

Don Quixote о! the Seas, 19-20, 46; italics added; cited in McConkie 

and Millet, Doctrinal Commentary оп the Book о! Mormon, 1:91) .  

Вивчення Писань 

Виконайте будь-які два з наступних завдань (А-В) під час 
вивчення 1 Нефій 13. 

А Порівняйте 

у 1 Нефій 13:1-9 Нефій описує «мерзотну церкву», яка має на 

меті знищення святих Бога (див. розділ «Розуміння Писань», 

наведений вище). 

1. Під час читання цих віршів, зробіть перелік того, що сказав 

Нефій про бажання тих, хто знаходиться під впливом 

Сатани. Потім зробіть інший перелік деяких благословень, 

які є найважливішими для членів Церкви. 

2. Напишіть стисле пояснення того, чому благословення 

з переліку вірного члена Церкви принесуть набагато більше 

щастя, ніж ті, що написані в іншому переліку. 

підзаголовок розділу з ві ршем 

1 Нефій 13:10-19 є записом видіння Нефія про відкриття 

американського континенту європейськими дослідниками. Він 

також бачив конфлікти між європейськими поселенцями та 
нащадками Легія за їхні землі. 

1. Перепишіть наведені нижче заголовки до свого зошита. 

Потім біля кожного з них запишіть номер вірша 

з І  Нефій 13:10-19, що відповідатиме цьому заголовку: 

• Пілігрими (перші поселенці) пливуть до Нового Світу 

заради свободи релігії 

• Незважаючи на чисельну меншість, революційні війська 

перемагають 

• Кораблі перетинають 3000 миль Атлантичного океану 

• Плавання Колумба до Нового Світу 

• Аборигенів Америки вигнано з їхніх домівок 

• Іновірці процвітають в Америці 

2. Які історичні події вказують на руку Господа в підготовці 

вашої країни до отримання євангелії? 



В Н аведіть підсумок п ророцтв 

Нефій бачив появу Біблії, Книги Мормона та інших Писань 
в останні дні. Наведіть підсумок того, що бачив Нефій, даючи 
відповіді на наступні запитання: 

1. Що саме, як він бачив, має статися з Біблією (після того, 
як її написано пророками та апостолами), що спричинить 
Іновірців «спотикатися»? (див. 1 Нефій 13:20-29). 

2. Що зробить Господь для Нефієвого сімені або нащадків, 
коли Іновірці потраплять до Америки? (див. 1 Нефій 13:30-31) .  

3 .  Що зробить Господь, щоб допомогти Іновірцям, Юдеям, 
нащадкам Легія та членам Його Церкви пізнавати істинну 
євангелію у наш час? (див. 1 Нефій 13:32-41). 

4. Як саме те, що написано у вірші 37, стосується вас і ваших 
майбутніх рішень? 

1 Нефій 14 
Нефій ба�ть у видіlПlі Іновірців 

в оеТalПlі дні 

Описання видіння Нефія завершується у розділі 1 Нефій 14. 
у видінні йому було показано боротьбу, яка матиме місц,е 
між Церквою Агнц,я Божого і великою та мерзотною ц,ерквою 
диявола. Зауважте, що саме Господь обіц,яє Іновірц,ям, які 
приймуть євангелію в останні дні. Навіть належачи до 
Ізраїля, ви будете числитися серед Іновірців, про яких писав 
Нефій (виключення становлять Юдеї та нащадки Легія 
за походженням). Під час читання ц,ього розділу, знайдіть, 
якою є ваша роль у роботі Господа в останні дні. 

Розуміння Писань 
1 Нефій 14 

Змішаний (в. 2) -
змішаний з іншими народами 
так, що їхнє походження 
вже не можна встановити 

Мерзотна (в. 3) -
злочестива, огидна 

Величні і дивовижні діяння 
(в. 7) - тобто Відновлення 
євангелії та Церкви 

Блудниця (в. 10) -
церква диявола є блудницею 
у значенні, що люди, які 
належать до неї залишили 
Бога і слідують за Сатаною. 

1 Нефій 1 4:7- 10 - Чому існує «тільки дві церкви»? 

Термін «Церква диявола» означає не якусь конкретну церкву, 
а будь-яку людину, групу, організацію чи філософію, яка 
працює проти Церкви Ісуса Христа та спасіння дітей Бога. Істина 
та благочестя, звичайно, можуть знаходитись і поза межами 
Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів, але повнота єван
гелії, яка знаходиться тільки у відновленій Церкві, є необ
хідною для спасіння, якого наш Небесний Батько бажає Своїм 
дітям. Відновлення євангелії, ці «величні і дивовижні діяння» 
(1 Нефій 14:7), як сказав ангел Нефію, розділять людей -
«або вони переконають їх у мирі і житті вічному, або приведуть 
до закам'янілості їхніх сердець і сліпоти розуму аж до їхнього 
поневолення, і також до винищення» (в. 7). 

Старійшина Брюс Р. Макконкі, на той час член Кворуму 
Дванадцятьох Апостолів, навчав: «Е лише світло і темрява; при
темненої зони півмороку не існує. Або люди ходять у світлі, або 
спасіння для них немає. Щось менше за спасіння не є спасін
ням. Можливо, воно й краще ходити в півмороці чи мерехтінні 
перших променів далекого ранкового світанку, ніж бути 
зануреним у повну темряву, але саме спасіння є тільки для тих, 
хто крокує вперед у яскравому світлі полуденного сонця» 
(The МШеnnіаl Messiah: The Second Coming о! the Son о! Маn [1982], 54). 

Вивчення Писань 
Виконайте будь-які два з наступних завдань (А-В) під час 
вивчення 1 Нефій 14. 

А Знайдіть обіцяння « я кщо - тоді » 

у 1 Нефій 14:1-3 ангел сказав Нефію про обумовлені благосло
вення для Іновірців, які стосуються й нас. Ці благословення 
називаються обіцяннями «якщо - тоді», тобто якщо ви зробите 
певні кроки, тоді й Бог зробить щось конкретне. Перепишіть 
наступні твердження до свого зошита. Знайдіть ці обіцяння і, 
користуючись ними, завершіть твердження. 

Якщо: 

• Іновірці . . .  

• не закам'яніють . . .  

Тоді: 

• їх причислять . . .  

• і будуть вони . . .  

• і вже ніколи не . . .  

• і та велика яма . . .  

Знайдіть підтвердження цього в газеті 

У І  Нефій 14:7-10 ангел сказав Нефію, що люди вибиратимуть 
з двох одне. 

1. Перегляньте ці вірші і стисло опишіть суть цих двох 
можливостей (див. також розділ «Розуміння Писань»). 

2. Прочитайте статті та рекламні оголошення в газеті і знайдіть 
принаймні два приклади філософій, груп чи окремих 
людей, довіру до яких хотів би нав'язати нам Сатана, замість 
довіри до євангелії Ісуса Христа. Поясніть, чому ці речі не 
можуть принести нам «мир і життя вічнє» (в. 7). 



В Складіть вл асні тестові запитання 

Наприкінці свого видіння, Нефій бачить боротьбу, яка точити
меться між «Церквою Агнця Божого» і церквою диявола. Він 
також дізнався, що інший пророк отримає подібне одкровення 
через багато років. 

1. Перечитайте 1 Нефій 14:11-30 і запишіть від шести до 
восьми тестових запитань, відповісти на які, на вашу думку, 
важливо. Відповіді слід шукати в цих віршах. Не забудьте 
самі визначити відповіді. 

2. Що саме ви дізналися з цих віршів про своє можливе 
майбутнє? 

1 Нефій 15 
Нефій навча€ своїх братів 

у 1 Нефій 11-14 розповідається про дивовижне видіння, 
яке Нефій отримав у відповідь на своє бажання «побачити 
те, що бачив [йога] батько» (див. 1 Нефій 11:3). Розглядаючи 
1 Нефій 15, зауважте, що саме Нефій довідався про своїх 
братів, повернувшись після отримання настанов від ангелів. 
Під час читання цьога розділу, знайдіть, чому Нефій міг 
ходити у світлі божественнога одкровення, а йога брати 
спотикалися у темряві. Візьміть до уваги також додаткові 
пояснення, які Нефій дає, щоб допомогти нам зрозуміти 
одкровення, отримані ним та йога батьком, Легієм. 

Розуміння Писань 
1 Нефій 15 

Перемішані (в. 20) - змішані 
з іншими народами так, що 
їх походження вже не можна 
встановити 

Вогненні стріли 
супротивника (в. 24) -
агресивні напади Сатани 

Дні випробувань (в. 31) -
смертне життя 

Тлінного (в. 31) - фізичного 

1 Нефій 1 5 : 1 3 ,  1 6  - Що означає «прищеплення»? 

Пояснення того, чому дім Ізраїля подібний до дерева, а також 
ілюстрацію прищеплення дивіться у розділі «Розуміння 
Писань» до 1 Нефій 10:14 (с. 21) .  

Вивчення Писань 
Виконайте одне з наступних завдань (А-В) під час вивчення 
1 Нефій 15. 

А Знайдіть зв' язок «якщо - тоді » 

Нефій почув, як його брати сказали, що не розуміють видіння 
їхнього батька. 

1. Перегляньте 1 Нефій 15:1-9 і поясніть, що саме робив Нефій і 
чого саме не робили його брати, щоб зрозуміти слова свого 
батька. 

2. У своєму зошиті завершіть наступні висловлення, які 
вказують на згадану Нефієм у вірші 11 обумовленість 
«якщо - тоді», без якої неможливе отримання одкровення. 

Якщо 

• ви не . . .  

• і будете питати . . .  

• з . . .  

Тоді: 

• безсумнівно, все те . . .  

3 .  Замисліться над висловленнями «якщо . . .  » і над тим, що 
ви можете робити аби підвищити особисту готовність до 
отримання відповідей від Небесного Батька. 

Розмістіть висловлення за н алежним 
порядко м 

У відповіді своїм братам, Нефій порівнює дім Ізраїля 
з оливковим деревом. Інформація з 1 Нефій 15:12-20 допоможе 
вам розмістити наступні висловлення за належним порядком: 

• Євангелія переходить до Іновірців тому, що Юдеї та 
Ламанійці відкинули її. 

• Іновірці сприймуть євангелію і будуть прищеплені до 
оливкового дерева, яке уособлює Ізраїль. 

• Нефійці є вітою, відламаною від дерева Ізраїля. 

• Дерево буде відновлено, щоб здійснити обіцяння, які 
отримав Авраам. 

• Нащадки Легія почують і сприймуть євангелію. 

Старійшина Ніл А. Максвелл, член 
Кворуму Дванадцятьох Апостолів, 
сказав: «Справжні учні витримують 
вогненні стріли супротивника, 
піднявши щита віри, що гасить 
їх, однією рукою, і, тримаючи 
жезл із заліза, іншою . . .  Винятків 
немає: працюють обидві руки !» 
(in Conference Report, Apr. 1987, 87; 
or Ensign, Мау, 1987, 70). 

Уважно прочитайте 1 Нефій 15:21-36, 
а потім стисло запишіть, як саме віра і дотримання слова Бога 
можуть допомогти вам чинити опір спокусам. 



1 Нефій 16 
Дивовижна куля та зламаний лук 

Чи помітили ви, що, внутрішня гармонія з Духом допомагає 
набагато терпляче вирішувати проблеми, які трапля
ються в житті? З іншого боку, більшість людей відзначають, 
що чим більшою стає відстань між ними та Господом, 
тим меншим стає контроль над характером. У 1 Нефій 16 
ви знайдете описання і першої і другої закономірності. 
Зауважте, як Господь інколи використовує лихо, щоб навчити 
важливим урокам. 

Розуміння Писань 
1 Нефій 16 

Тяжкі речі (вв. 1-2) - істини, Провізія (в. 11) - їжа та запаси 
які важко сприймаються Праща (в. 15) - зброя, 
Пронизує їх до самого нутра призначена для метання 
(в. 2) - відкриває їхню провину каміння 

1 Нефій 1 6 : 1 0  - «Куля майстерної роботи» - що це? 

Слово майстерної у цьому вірші означає, що їі зроблено аку
ратно, дбайливо та хитромудро. Господь підготував цю кулю, 
щоб вести Легія і його невеличку групу пустинею. Алма 
розповідає нам, що ця куля, яка служила дороговказом чи 
компасом, була названа Ліягоною (див. Алма 37:38). 

Легій і його сім'я побачили, що Ліягона має два веретена 
чи стрілки, які вказували їм напрямок мандрівки (див. 
1 Нефій 16:10). Також на кулі було місце, де з'являлися написи, 
які чудесно «змінювалися час від часу» (в. 29, див. вв. 26-30). 
Дія цього дороговказу залежала тільки від їхньої віри 
(див. вв. 28-29). 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання В (завдання А та Б за бажанням) під час 
вивчення 1 Нефій 16. 

А Н апишіть визначення 

Брати Нефія ремствували, бо Нефій говорив їм «тяжкі речі» 
(1 Нефій 16:1). 

1. Прочитайте вірші 1-3 і поясніть, що, на вашу думку, вони 
вважали «тяжкими речами». 

2. Поясніть, чому ті ж самі істини не були «тяжкими речами» 
для Нефія. 

Зробіть м алюнок 

Прочитайте 1 Нефій 16:10-30 і згідно з вашою уявою намалюйте 
Ліягону. Додайте опис їі частин. 

Зробіть підсумок того , що сталося 

Сім'я Легія бідувала в пустині, коли зламався лук Нефія. 

1. Зробіть підсумок того, що сталося в кожному з наступних 
уривків з 1 Нефій 16, а потім поясніть, чого саме, на вашу 
думку, сім'я Легія могла навчитися в кожній з цих ситуацій. 

а. Вірші 17-19 

б. Вірші 20-21 

в. Вірші 22-23 

г. Вірші 24-29 

д. Вірші 30-31 

2. Як саме ситуація зі зламаним луком Нефія могла б допомогти 
вам, якби ви несподівано втратили роботу, яка давала 
вам гроші, необхідні для того, щоб годувати й одягати вашу 
сім'ю? 

3. Легій ремствував, але Нефій пішов за порадою, куди саме 
йти, щоб вполювати їжу, саме до нього? Чому? 



1 Нефій 17 
«Ти побудуеш корабель» 

Невеличка група Легія нарешті завершила свою подорож 
по пустині, коли Господь спрямував їх до родючої землі на 
узбережжі моря, яку вони назвали Щедра. У 1 Нефій 17 
Нефій подає деякі подробиці Їхнього перебування в пустині, 
про які він не згадував раніше. Подивіться, скільки часу вони 
подорожували пустинею, що вони їли і як змогли вижити 
на такому раціоні. Зауважте також, чому Ламан і Лемуїл 
знов почали ремствувати. 

«Поблизу береrа 
, Червоноrо моря» 
\ (1 Нефій 2:5) 

' - " \ 
" «Поблизу краю 

" Червоноrо моря» 
� (1 Нефій 16:14) 
, 
І 
І 
І 
, 
� 

\ 
\ 

«І мандрували ми 
відтоді приблизно на 
схід» (1 Нефій 17:1) 

\ Ізмаїл помер 
'- ... .. 

�\ У місці «яке мало 
, назву Нейrом» 
\ (1 Нефій 16:34) .. .. , .. .. 

' , - - - -
- - - ""'

-

Розуміння Писань 
1 Нефій 17 

Міхи (в. 11) - пристрій для 
нагнітання повітря у вогонь, 
щоб підвищити температуру 
полум'я 

Міхи 

Вивчення Писань 

Устави (в. 22) -
закони, правила 

Шанує всю плоть однаково 
(в. 35) - ставиться до всіх своїх 
дітей рівноцінно 

Виконайте два з наступних завдань (А-Д) під час вивчення 
1 Нефій 17. 

А 
Що саме Нефій повідомляє 

п ро подорож пустинею? 

1. Перегляньте 1 Нефій 17:1-6, 12 і дайте відповідь на наступні 
запитання про подорож пустинею: 

а. Скільки часу тривала подорож від Єрусалима до Щедрої 

б. Що було їхньою основною їжею в пустині? 

в. Чому, на вашу думку, Нефій сказав: «І такі великі були 
нам благословення Господа» (в. 2)? 

2. У вірші 3 знайдіть висновок «і так ми бачимо . . .  » і визначте 
зв'язок «якщо - тоді»: 

Якщо «діти людські _____ _ 

Тоді «він буде _____ _ _ _____ і забезпечувати 

3. Можливо вам не доводиться блукати пустинею, але ваше 
життя все-таки ставить вас перед складними проблемами. 
Поясніть, як саме ви могли б застосувати цей висновок 
«і так ми бачимо . . .  » у своєму житті. 

Оп и ш іть суч асний приклад 

Господь сказав Нефію збудувати корабель - завдання, яке 
виходило за межі його природних можливостей. Прочитайте 
1 Нефій 17:7-11 і зауважте, що саме робив Господь і чого він 
вимагав від Нефія. Потім запишіть приклад сучасної людини, 
яку попросили зробити щось складне, і вона мала покладатися 
на Господа, щоб дізнатися, як це виконати. 

Порівняйте браті в 

1. Прочитайте 1 Нефій 16:1-3, 18-20, 37-38; 17:17-21, 48 і запишіть 
перелік причин, за яких Ламан і Лемуїл ремствували чи 
гнівалися, або від чого вони «зраділи». 



2. Прочитайте 1 Нефій 16:4-5; 17:19, 47 і запишіть перелік 
причин, за яких Нефій радів чи засмучувався. 

3. Що ви дізнались про характери цих людей з різниці між 
двома переліками? 

4. У 1 Нефій 16:38; 17:19, 22 Ламан і Лемуїл кажуть «ми знаємо». 
Порівняйте їх висловлювання в цих віршах з тим, що вони 
кажуть в 1 Нефій 17:55. Що саме змінило їхнє розуміння? 

5. Що саме з прочитаного вами в 1 Нефій 17, допоможе вам 
бути більш схожими на Нефія і менш схожими на Ламана 
та Лемуїла? 

r Опишіть 

Нефій нагадав своїм братам історію Мойсея, коли той виводив 
дітей Ізраїля з Єгипту і порівняв це з Легієм, який вивів свою 
сім'ю з Єрусалима (див. 1 Нефій 17:23-45). 

1. Перегляньте ці вірші і складіть перелік принаймні чотирьох 
подібностей між тим, що трапилось з народом Мойсея, 
і тим, що сталося з групою Легія. 

2. Прочитайте уважно 1 Нефій 17:45 і поясніть, що, на вашу 
думку, означає «відчувати» слова Господа, або розкажіть 
випадок, коли ви відчували, як Писання звертаються до вас. 

Д Дайте пояснення зображеному 

Брати Нефія були незадо
волені, і лише сила Господа 
могла стримати їх від убивства. 
Справа зображено сцену 
з 1 Нефій 17:48-55. Поясніть, що 
саме відбувається тут. Вкажіть, 
які саме вірші представлено на 
цьому малюнку. 

1 Нефій 18 

Подорож до землі обіцяної 

Чи були вам знайомі люди, які страждали через свої гріхи, 
але змінитися не бажали? Чи покаялися вони зрештою? 
Скільки страждань вони натерпілися перш ніж змінили свою 

поведінку? На кого ще вплинула їхня поведінка? У 1 Нефій 18 
описується, як ц,е сталося з Ламаном та Лемуїлом. 
Знайдіть, що саме змусило їх зрештою покаятися? Зауважте 
також, який вплив справила їхня впертість на решту сім'ї. 

Розуміння Писань 
1 Нефій 18 

Незвичайним (в. 1) 
винятковим, унікальним 

Вивчення Писань 

Провізія (в. 8) -
іжа та інші запаси 

Видихали (в. 17) - говорили 

Виконайте два з наступних завдань (А-В) під час вивчення 
1 Нефій 18. 

А В ізьм іть і нтер в ' ю  

Сім'я Легія вже готова відпливати до  невідомої землі на кораблі 
незвичайної конструкції (1 Нефій 18:1-7). Уявіть, що ви репор
тер, який отримав завдання взяти інтерв'ю у членів сім'ї Легія 
перед відплиттям. Що, на вашу думку, вони скажуть? Виберіть 
трьох членів групи Легія і запропонуйте їм два запитання, 
які ви, як репортер, можете поставити. Потім запишіть, які 
відповіді на запитання дадуть, на вашу думку, ці люди. 

З вертайте увагу на деталі ! 

Історія плавання сім'ї Легія до землі обіцяної становить інтерес 
і містить деякі значні деталі, які можна легко втратити. 
Прочитавши 1 Нефій 18, дайте відповіді на наступні запитання: 

1. Про яких двох нових членів сім'ї Легія вперше згадується 
у цьому розділі? 

2. Чому, на вашу думку, Господь допустив, щоб Нефій зали
шався зв'язаним протягом такого довгого часу, замість того, 
щоб чудесно звільнити його, як це Він робив у 1 Нефій 7:18 ; 
16:39; та 17:48? 

3. Яка саме подія, описана в цьому розділі, була здійсненням 
пророцтва, даного Господом у І  Нефій 17:13? 



В Знайдіть життєві уроки 

Історія подорожі до землі обіцяної може також метафорично 
(символічно) зображати наше земне життя. Наприклад, багато 
людей, схожих на братів Нефія у 1 Нефій 18:9, зосереджуються 
на земних інтересах і забувають Бога та свою залежність від 
Його сили. Дайте відповіді на наступні запитання, щоб дослі
дити, в чому ця історія схожа на ситуації з нашого життя: 

1. Як те, що Нефій зробив для своїх братів у вірші 10, може 
бути схожим на те, що наше сумління (світ Христа) робить 
для нас? 

2. У чому можна порівняти непрацюючий компас і бурю з тим, 
що трапляється з нами, коли ми «зв'язуємо» наше сумління? 

3. З чим У нашому житті можна порівняти звільнення Нефія? 

4. Що саме відбувалося кожного разу, коли Нефій молився? 
Як саме ви можете застосувати це у своєму житті? 
(див. особливо вв. 1-3, 21-23). 

5. Як описання Нефієм брутальної поведінки його братів, синів 
Ізмаїла та їхніх дружин (див. в. 9) може стосуватися чиєїсь 
поведінки і недостатньої поваги до інших у наш час? 

1 Нефій 19 
«Щоб я міг більше переконати 

їх вірити в Господа» 

Чому деякі люди люблять Писання і знаходять в них благо 
спокою, надії та розради, в той час, як інші, здається, 
незацікавлені ними або вважають їх безглуздими ? Нефій 
каже нам, що написане ним не буде приємне світові, але 
буде приємне Богові і «тим, хто не від світу» (l Нефій 6:5). 
Чому, на вашу думку, люди, чиї серця зосереджені на речах 
цього життя виявляють незначний інтерес до вічного? 
Під час вивчення 1 Нефій 19, подивіться, що Господь робив 
і робить, щоб заохотити Своїх дітей повернутися додому 
і знову жити разом з Ним. 

Розуміння Писань 
1 Нефій 19 

Гробниця (в. 10) -
місце погребіння (частіше 
могила чи печера) 

І вчинять їх на освистування 
(в. 14) - переслідуватимуть 

Нефі й 19: 1 -6 - Два різновиди пластин 

Нефій пише у 1 Нефій 9, що 
він зробив два різновиди 
пластин. Перший різновид, 
Великі пластини Нефія, містять 
детальну історію його народу; 
другий різновид, Малі 
пластини Нефія, є священним 
релігійним літописом. 
У І  Нефій 19 терміни «перші 
пластини» або «інші пластини» 
відносяться до Великих 
пластин Нефія, а термін «ці 
пластини» - до Малих пластин 
(див. Головні джерела похо
дження Книги Мормона», с. 12). 

Нефій сподівався, що майбутні покоління вважатимуть ці 
літописи корисними для навернення до Христа. 

1 Нефі й 19: 1 0  - Хто були Зинок, Неум та Зинос? 

Нефій цитує Зинока, Неума та Зиноса, як пророків староза
вітних часів, чиї детальні пророцтва про Ісуса Христа було запи
сано на пластинах з латуні. Їхні свідчення відсутні у Старому 
завіті, який ми маємо сьогодні. Їхні писання є, очевидно, 
одними з тих «простих і найцінніших» істин, які було вилучено 
«великою і мерзотною церквою» (1 Нефій 13:26). Без Книги 
Мормона ми б нічого не знали про цих трьох відданих пророків 
старозавітних часів та про їхні пророцтва. 

Вивчення Писань 
Виконайте будь-які два з наступних завдань (А-В) під час 
вивчення 1 Нефій 19. 

А 
Зробіть перел і к  « п ростих 
і найці н н і ш их ч астин »  

Господь заповідав Нефію включити до Малих пластин (другого 
різновиду пластин) багато простих і найцінніших частин, 
які буде втрачено з Біблії (див. 1 Нефій 19:3 та розділ «Розуміння 
Писань»). 

1. Перегляньте 1 Нефій 19:8-14 і зробіть перелік істин, про 
народження, життя і смерть Ісуса Христа, а також про те, що 
станеться з домом Ізраїля після Його смерті, яких дізнався 
Нефій. 

2. З істин, які ви записали, визначте ті, про які Нефій сказав, 
що навчився їм від ангела, а також ті, яких він навчився 
з написаного Зиноком, Неумом чи Зиносом. 



Б П роаналізуйте історичну альтернати ву 

Замисліться над детальними пророцтвами про Ісусове життя, 
які відновлює Книга Мормона (див. 1 Нефій 19:8-14). Наскільки, 
на вашу думку, вірування Юдеїв та інших Християн могли 
б відрізнятися від сучасних, якби ці істини збереглися б у Старому 
завіті, який нині ми маємо? 

в Оп анування Писань - 1 Нефій 1 9 : 23 

Нефій багато прочитав членам своєї сім'ї з того, що було напи
сано пророком Ісаєю. Прочитайте 1 Нефій 19:22-24 і поясніть, 
чому Нефій бажав, щоб його сім'я (і ми також) знали слова Ісаї. 

1 Нефій 20-21 
Послання від пророка Ісаї 

Нефій читав своєму народові з nророцтв Ісаї, щоб «більше 
переконати їх вірити в Господа, Викупителя їхньога» 
(l Нефій 19:23). У 1 Нефій 20-21 записано деякі з тих 
важливих nророцтв Ісаї з пластин з латуні, які схожі на ті, 
що вміщено у Старому завіті. Під час читання цих роз
ділів, зосередьтесь на тому, чога Ісая навчав про дім Ізраїля. 
Чому Ізраїль так багато страждав протягам століть і що 
робить Господь, щоб знову привести Свій народ завіту до 
Себе? Як частина сучаснога дому Ізраїля, ми також можемо 
застосувати слова Ісаї до свога життя. 

Розуміння Писань 
1 Нефій 20 

Клянеться (в. 1) 
встановлює завіти, обіцяє 

Не покладаються (в. 2) -
не залишаються вірними 

Віроломно (в. 8) -
нечесно, зрадницьки 

Переступник (в. 8) -
той, хто порушує заповіді 

Сім'я . . .  паросток твоїх 
нутрощів (в. 19) 
нащадки (діти, онуки і т.і.) 

1 Нефій 20 : 1  - Що означають «води Юдеї»? 

Старійшина Брюс Р. Макконкі писав: «Ісая говорить, що «дім 
Якова» виходить з Юоиних воо» (Ісая 48:1). Це становить великий 
інтерес для святих останніх днів, з точки зору того факту, 
що його слова, записані на пластинах з латуні, продовжуються 
фразою «або з вод хрищення» (1 Нефій 20:1), тим самим 
зберігаючи в чистоті старозавітний текст стосовно хрищення» 
(Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 832). Це є чудовим прикладом 
однієї з «ясних і найцінніших» істин, які було вилучено з Біблії 
(1 Нефій 13:29). 

1 Нефій 20: 1 - 2 - «Вони називають себе 

з святого міста» 

Як цитується в І  Нефій 20:1-2, пророк Ісая гудив дім Ізраїля 
за те, що вони кажуть, що наслідують Господа, але не дотриму
ються Його заповідей. Вони вважали, що лише тому, що вони 
є народом Його завіту і живуть у святому місті Єрусалимі, Бог 
завжди захищатиме їх. Ісая нагадав, що найголовніше не те, ое 
ви живете, але ЯК ви живете (див. вв. 18-22). Той самий принцип 
залишається справедливим і в наш час. 

Єрусалим, стародавнє святе місто 

1 Нефій 20:3 - 8  - «я попередньо проголосив події . . .  

що я показав тобі нового з цього» 

Господь надавав Своїм дітям багато доказів чи причин вірити 
Його словам і Його пророкам. У 1 Нефій 20:3-8 Він цитує деякі 
з цих доказів і пояснює, чому саме ці пророцтва були необхід
ними. Від початку Бог відкривав багато подій, які мали статися 
у далекому майбутньому. Одна з цілей цих далекосяжних про
роцтв - не дати злочестивим приписати ідолам та лжебогам 
Його чудесні справи (див. вв. 3-5). Бог також відкрив події, 
які мають статися несподівано, щоб злочестиві не мали змоги 
сказати: «Я знав це» (див. вв. 6-8). 

1 Нефій 20: 1 4 - 1 7  - Господь підтри мує своїх пророкі в 

Господь любить своїх пророків і «дотримається свого слова, 
яке він проголосив їм» (в. 14). У сучасному одкровенні, Господь 
проголосив: «Чи моїм власним голосом, чи голосом моїх слуг, 
все одно» (УЗ 1:38). 

1 Нефій 21 

Пастори (в. 1) - вівчари; 
у даному випадку, релігійні 
провідники Юдеїв 

Ще в утробі (в. 1) -
до народження 

Сагайдаці (в. 2) - сумці для 
стріл 

Спустошену спадщину 
(в. 8) - спадщина, що 
перетворилася на пустирище 

Тісне (в. 20) - Дуже мале 
чи вузьке ; коли Господь збирає 
Своїх дітей в Сіон, вони 
знов стануть численними. 



1 Нефій 21 : 1  - Важливе відновлення з пласти н 

з латуні 

Перше речення пророцтва Ісаї, яке цитується в 1 Нефій 21:1, 
відсутнє у відповідному розділі книги Ісаї (див. Ісая 49:1) . 
Ця інформація безперечно містилася на пластинах з латуні, 
якими користувався Нефій, але її немає в сучасній Біблії. Ісая 49 
(або 1 Нефій 21) розповідає нам про Пришестя Месії, зібрання 
Ізраїля, отримання євангелії Іновірцями. З Книги Мормона 
ми дізнаємося, що це послання особливо призначалося тим 
Ізраїльтянам, які (як сім'я Легія) відламалися, немов віти від 
головного стовбура Ізраїля, і розсіялися навкруги. Ми також 
дізнаємося, що причиною розсіяння була злочестивість їхніх 
провідників у Єрусалимі. 

1 Нефій 21 : 1 - 9  - Хто був той ,  кого Бог прикликав 

до його народження? 

Вірші 1-9 описують Спасителя, Ісуса Христа, якого було покли
кано до Його народження (див. в. 1) ,  чиї слова проходять аж 
до сердець злочестивих, немов гострий меч (див. в. 2), чиє життя 
бездоганне, немов блискуча стріла (див. в. 2), хто є світлом для 
Іновірців (див. в. 6) , кого народи зневажають (див. в. 7) . Життя 
пророків інколи бачиться як прототип чи символічне зобра
ження Спасителя, тому ці вірші також можуть стосуватися й 
Ісаї. Їх також можна віднести до пророка Джозефа Сміта: 

• Його було висвячено наперед. Він свідчив: «Кожна людина, яка 
отримує покликання служити жителям світу, була висвячена 
на Великій нараді на небесах до Сотворіння ЦЬОГО світу. 
Я вважаю, що мене було висвячено у цей чин на тій Великій 
нараді» (Teachings о! the Prophet Joseph Smith, 365; див. також 
2 Нефій 3:7-15). 

• Слова його були гострими і життя його немов блискуча стріла. 
Він сказав: «Я схожий на великий шкарубатий камінь, який 
котиться з високої гори. Шліфування відбувається лише 
тоді, коли якийсь кут стирається від контакту з чимось 
іншим, з прискоренням ударяючись у релігійний фанатизм, 
лжесвященство, . . .  лживих видавців, корумпованих суддів 
і юристів, . . .  ЯКИХ підтримують натовпи черні, блюзніри, 
аморальні й порочні чоловіки, й жінки - усе пекло відколює 
кут тут і кут там. І так - доти я не стану гладкою і блискучою 
стрілою в сагайдаці Всемогутнього» (Teachings о! the Prophet 
Joseph Smith, 304) . 

• Його було послано бути світлом для ІновірЦів. Господь 
проголосив йому: «Це покоління матиме моє слово через 
тебе» (УЗ 5:7-10; див. також УЗ 86:11) .  

• Люди зневажали його. Ангел Мороній пророкував, що його ім'я 
матиме добру і погану славу серед усіх народів (див. Джозеф 
Сміт - Історія 1:33). 

Вивчення Писань 
Виконайте будь-які два з наступних завдань (А-Д) під час 
вивчення 1 Нефій 20-21. 

А З н айдіть відп овіді 

Ісая бачив огріхи дітей Ізраїля. Він закликав їх покаятися, щоб 
вони могли виконувати роботу, яку Господь доручив їм, 
і отримувати Його благословення. Прочитайте 1 Нефій 20:1-11, 
20 і дайте відповіді на наступні запитання: 

1. Що зробив Господь, щоб довести Своєму народу, хто Він є? 
(див. вв. 3-8; див. також «Розуміння Писань» до 1 Нефій 20:3-8). 

2. Чому, на вашу думку, Ісая вживає образ шиї з залізними 
м'язами (див. в. 4) для зображення дітей Ізраїля? 

3. Хоч народ й повставав проти Нього у минулому, що Господь 
пообіцяв зробити для нього? Чому? (див. вв. 9-11). 

4. Що, за словами Господа, люди мають робити? (див. в. 20; 
див. також Мосія 26:29-30). 

5. Як саме можна застосувати ці вчення Ісаї у наш час, 
«щоб були вони нам на користь і в науку» (1 Нефій 19:23)? 

Б П оясн іть схожі сть 

У І  Нефій 20:11-17 Господь проголошує Свою роль Творця 
і Спасителя. В цих віршах також демонструється Його любов 
і підтримка Своїх пророків. У віршах 18-22, Ісая описує, 
яке майбутнє могло б очікувати дітей Ізраїля, якби вони були 
завжди послушними. Він закликає їх покаятися. 

1. Перегляньте 1 Нефій 20:18-22 і поясніть, як вживані Ісаєю 
порівняння (за допомогою слова «як») - ріка, хвилі, пісок та 
піщинка - описують обіцяння Господа вірним. 

2. Чому, на вашу думку, злочестиві не матимуть спокою? 
(див. в. 22). 

П ророцтво може бути зді йснено більш , 

н іж в оди н  с п осіб 

Для багатьох пророцтв Ісаї характерно те ,  що існує більш, 
ніж одне застосування їх і більш, ніж одне здійснення. 

1. Прочитайте 1 Нефій 21:1-10 і поясніть, як ці вірші описують 
Ісуса Христа. 

2. Поясніть, як ці вірші можуть також описувати пророка 
Джозефа Сміта (див. також розділ «Розуміння Писань»). 



«Але я не забуду тебе, 
о ооме Ізраїлевuй» 

згадуєте Сп асителя ? 

1. Коли Господь не може благосло
вити Ізраїль (Сіон) через непослу
шність народу, які відчуття 
виникають у людей з цього 
приводу? (див. 1 Нефій 21:14). 

2. Що саме, за словами Господа, 
завжди нагадуватиме Йому 
про Його народ? (див. в. 16) . 

3. Поясніть, що допомагає вам 
пам'ятати Спасителя і в домі збо
рів, і в інший час. Запишіть це. 

Д Розташуйте ідеї за порядком 

Обіцяння Ісаї про те, що Господь спасе Свій народ, знаходиться 
в 1 Нефій 21:22-26. Далі наведено декілька важливих ідей 
з цих віршів. Переставте їх так, щоб вони знаходились у тому 
ж порядку, що й в уривкові. 

• Господь звільнить тих, хто знаходиться в неволі гріха 
і злочестивості. 

• Люди, наділені владою та впливом, підтримутиватимуть 
роботу Церкви. 

• Кожна людина пізнає, що Ісус Христос є Спаситель. 

• Господь боротиметься з тими, хто воює проти Його Церкви. 

• Ті, хто довіряють Господу, не будуть соромитися євангелії. 

• Господь відновить Церкву серед Іновірців, як прапор 
праведності для світу. 

• Ті, хто воюватимуть проти Церкви, самі себе знищать. 

1 Нефій 22 
Події останніх днів 

Нефій знав, що деяким людям буде важко зрозуміти слова 
Ісаї. І дійсно, навіть члени сім'ї Нефія просили йога пояснити 
те, що він цитував протягам 1 Нефій 20-21 (див. 1 Нефій 
22:1). Під час читання 1 Нефій 22, заверніть увагу на те, що 
Нефієві пояснення багатьох важливих істин знаходяться 
у 1 Нефій 20-21. Особливо зауважте, що саме сказав Нефій 

про розсіяння Ізраїля та роль Іновірців у зібранні Ізраїля 
в останні дні. Пам'ятайте, що члени Йога Церкви в наш 
час, навіть належачи до дому Ізраїля через родовід і завіm, 
числяться серед «Іновірців», про яких згадано у цьому розділі, 
і беруть участь у зібранні Ізраїля. 

Розуміння Писань 
1 Нефій 22 

Обнажить руку свою (в. 10) -
продемонструє Свою силу 

Мороку (в. 12) - невідомості 

� Вершитиме суд (в. 21) -
: судитиме 

1 Нефій 22:8 - Що означає «дивовижна робота», 

яку Господь виконуватиме в останні дні? 

Більшість часу зі своєї довгої 
історії діти Ізраїля не були 
вірними тому Богу, який зро
бив їх Своїм обраним наро
дом. Незважаючи на Його 
благословення, вони часто 
віддавали перевагу шляхам 
цього світу, замість шляхів 
Бога. Як наслідок, біль-
шість з них було розсіяно по 
світові, і вони втратили 
зв'язок поколінь. Нащадки 
Легія є прикладом того, як 
одна сім'я була розсіяна і збе
регла зв'язок поколінь. Вони 
знали, хто вони є. Дивовижна 
робота в останні дні - це 
зібрати якомога більше 

нащадків розсіяного Ізраїля, які бажатимуть повернутися до 
Господа. Незважачи на те, що члени Церкви сьогодні належать 
до дому Ізраїля, Нефій називає нас Іновірцями, бо ми походимо 
З народів Іновірців. 

Вивчення Писань 
Виконайте будь-які два з наступних завдань (А-Г) під час 
вивчення 1 Нефій 22. 

А Розсіяння Ізраїля : хто , де , коли і ч ому? 

Слова Ісаї щодо розсіяння Ізраїля знаходяться у 1 Нефій 21:1. 
Більш детально Нефій пояснює це розсіяння у 1 Нефій 22:3-5. 
Зробіть підсумок додаткової інформації про розсіяння, яку ми 
отримали від Нефія. Обов'язково поясніть, кого було розсіяно, 
коли, де і чому. 



6 Зіставте ідею та вірш 

у 1 Нефій 21:22 Ісая говорив про роль Іновірців У зібранні 
Ізраїля. У 1 Нефій 22, Нефій надає нам додаткову інформацію 
про це зібрання. Перепишіть усі наведені твердження до 
свого зошита і поруч з кожним з них зазначте вірш або вірші 
з 1 Нефій 22:6-12, де вміщено відповідну ідею. 

• Сила Господа необхідна Іновірцям, щоб благословити всіх 
людей євангелією. 

• Заможність і процвітання народів Іновірців буде викори
стано для підтримки місіонерської роботи, необхідної для 
зібрання Ізраїля. 

• Ізраїль буде зібрано, через пізнання Ісуса Христа як їхнього 
Спасителя. 

• Велика нація Іновірців розсіє нащадків Легія. 

• Іновірці благословлять весь дім Ізраїля, навчаючи його 
євангелії. 

• Господь надасть євангелію великій нації Іновірців. Ця нація 
в свою чергу благословить нащадків Легія, розділивши 
євангелію з ними. 

• Завіти Господа буде відкрито світові силою Господа. 

в Н апишіть газетн и й  заголовок 

Нефій описує в 1 Нефій 22:13-18 суд, що прийде на злочестивих 
в останні дні. До кожного з цих віршів напишіть газетний 
заголовок, який розкривав би подію, описану Нефієм. 

Нефій пояснив деякі відмінності між тим, що станеться 
з праведними і тим, що станеться зі злочестивими в останні дні. 

1. Прочитайте 1 Нефій 22:16-26 і зробіть перелік обіцянь 
праведним. Зробіть також перелік покарань, які отримають 
злочестиві. 

2. Прочитайте 1 Нефій 22:28-31 і поясніть, що саме, за бажанням 
Нефія, ми маємо пізнати з написаного ним. 



Друга книга Нефія І 

Розповідь книги Другий Нефій починається з подій, що відбу

ваються через багато років після виходу сім'ї Легія з Єрусалима 

і прибуття до землі обіцяної. У перших чотирьох розділах 

Нефій записав слова прощальної поради, які його батько про

мовив перед своєю смертю. Під час читання 2 Нефій зауважте, 

що сталося з родиною після смерті Легія. 

2 Нефій 1 

«Пробудіться, сини мої» 

Порада Легія, яка міститься у 2 Нефій 1, була особливо 
адресована Ламанові й Лемуїлу. Перед тим, як прочитати 
її замисліться над тим, що саме ви могли б сказати Ламану 
та Лемуїлу, якби були їхнім батьком. Зауважте, що саме 
сказав Легій і подумайте, яке враження це могло справити на 
йога синів. 

Розуміння Писань 

2 Нефій 1 

За завітом (в. 5) - Випробування (в. 12) -

за священним обіцянням кари, події що становлять 

Посвячена (вв. 7, 32) - Господній суд 

має особливе призначення чи Викупив (в. 15) -

присвячена священним цілям врятував або більш дослівно, 

Виродяться (в. 10) - поступово «викупив З неволі» 

впадуть у відступництво 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А та Б під час вивчення 2 Нефій 1.  

А Заверш іть ці речення 

2 Нефій 1:5-12 містить слова Легія своїм синам про землю 

їхнього успадкування, яка включає Північну та Південну 

Америку. Завершіть наведені речення, які підсумовують ці 

вчення Легія. Спробуйте записати їх своїми словами, проте 

переконайтеся в тому, що записане вами речення містить 

згадане вчення Легія повністю: 

1. Крім нащадків Легія, ця земля є землею успадкування 

для . . .  (див. вв. 5-7). 

2. Якщо ті, хто житимуть на цій землі обіцяній служитимуть 

Богові і дотримуватимуться Його заповідей, тоді . . .  

(див. вв. 7, 9-12). 

3. Господь утримає інші народи від знання про цю землю 

у цей час тому, що . . .  (див. в. 8). 

t 

> 

> 



6 « Будьте мужами» 

Старійшина Карлос Е. Бсей, 

� на той час член Президентства 
Сімдесятників, поділився 
спогадом про те, як він, коли 
був вісімнадцятирічним 
священиком у священстві 
Аароновому, відмовився 
приєднатися до групи своїх 
однолітків У їхніх аморальних 
вчинках. Він писав: «Коли я 
йшов від них . . .  , мої однолітки 
насміхалися з мене, говорячи: 
«Коли вже ти станеш дорос
лим?», «Коли вже ти переста

неш бути шмаркачем і релігійним фанатиком?», «Коли вже ти 
врешті станеш справжнім чоловіком?» (Іn the Lord's Service [1990] , 
46 ; see also Conference Report, Apr. 1992, 58; or Ensign, Мау 1992, 40). 
Легій закликав своїх синів «бути мужами» (2 Нефій1:21), але 
його розуміння цих слів докорінно відрізнялося від того, що 
мали на увазі юнаки з цієї історії. У цьому завданні виконайте 
частину 1, потім або 2, або 3. 

1. Спираючись на повчання Легія в 2 Нефій 1:13-24, зробіть 
перелік, щонайменше пяти рис, які, за словами Легія, 
притаманні мужу Божому. Поруч з кожною рисою зазначте 
вірш, в якому вона згадується. 

2. Опишіть різницю між рисами, які ви включили до переліку, 
та розумінням слів «бути мужем» з точки зору хлопців 
з історії старійшини Бсея й багатьох інших суєтних людей. 

3. Перегляньте вірші 13 та 15 і запишіть порівняння стану 
праведних людей, таких, як Легій, зі станом суєтних людей, 
таких, як Ламан і Лемуїл. 

Ісус Христос навчав: «Якими людьми повинні ви бути? 
Істинно я кажу вам, такими самими як я є» (3 Нефій 27:27). 

2 Нефій 2 
Вільні вибирати завдяки Спо куті 

Яків був nерши'м з двох дітей, що народилися в Легія й Сарії 
в пустині (див. 1 Нефій 18:7). Отже, він пройшов через 
багато випробувань у дитинстві - і через труднощі 'мандрівки, 

і через «жорстокість своїх братів» (2 Нефій 2:1). Порада Легія 
у 2 Нефій 2 особливо призначалася для Якова. Вона пояснює, 
як ,Можна відчувати 'мир і радість у світі, де панують 
страждання та ворожнеча. Це один з розділів Книги МОР'мона, 
в яко'мУ багато розповідається про nідготовлений Небесни'м 
Батько,М план щастя. 

Розуміння Писань 
2 Нефій 2 

Освятить (в. 2) - призначить 
для священної цілі 

Викупитель (в. 3) - Той, хто 
сплачує ціну за спасіння 
інших людей від духовної 
неволі (Ісус Христос) 

Виправдана (в. 5) - звільнена 
від гріха чи провини, прощена 

Розбите (в. 7) - засмучене 
з причини гріха, смиренне 

Діяння (в. 8) - милостиві 
і добрі справи (у даному 
випадку Спасителеву Спокуту, 
яка включає Його страждання, 
смерть і Воскресіння) 

Милість Святого Месії (в. 8) 
силу Ісуса Христа 

Посередництво (вв. 9-10) 
функція посередника, яка 
полягає в тому, щоб допо
могти двом сторонам розв'я
зати проблему чи 
непорозуміння (в даному 
випадку означає допомогу 
Спасителя всім людям, яких 
відокремлено від Небесного 
Батька через гріх) 

Покарання, що 
приєднується (в. 10) -
відповідне покарання 

Посередник (вв. 27-28) 
особа, яка допомагає привести 
до згоди дві сторони, які 
непогоджуються одна 
з одною (у даному випадку 
Ісус Христос) 

2 Нефій 2 : 3 - 1 0  - «І шлях уготований . . .  

і спасіння доступне» 

Спокута Ісуса Христа звільняє все людство від наслідків Падіння 
і забезпечує, при дотриманні певних умов, можливість уник
нути наслідків особистих гріхів (див. супроводжувальну схему). 
Як сказав Легій Якову, «спасіння доступне» (2 Нефій 2:4). Ми 
отримуємо спасіння не через якісь наші дії, але через Спокуту 
Ісуса Христа. Існують вимоги, які ми маємо виконати, щоб 
отримати всі благословення Спокути Спасителя. Легій сказав, 
що спасіння дарується тільки тим, «хто має розбите серце і 
упокорений дух; і більше ні для кого не можна буде задоволь
нити закон повною мірою» (в. 7). Якщо ми маємо бажання 
отримати ці благословення Христової Спокути, що надаються 
за певних умов, ми маємо розвинути віру в Нього настільки, 
щоб покаятися в усіх наших гріхах. Іншого шляху для отри
мання повноти благословень цього викупного акту не існує. 
(Див. Book о! Morтon Student Маnиеl [Religion 121-22, 1996] , 23). 



Наслідки Падіння 
Адама, від яких нам 
необхідно спастися 

• Фізично смерть: нас усіх 
народжено в смертних тілах, 
які в решті-решт помруть. 

• Духовно смерть: нас усіх 
народжено в світі, який 
зазнав Падіння , і нас 
відокремлено від нашого 
Небесного Батько. 

• Ми живемо но телестіальній 
занепалій землі. 

Наслідки нашоrо 
власноrо падіння, 

від яких нам 
необхідно спастися 

• Як тільки ми стаємо 
відповідал ьними зо власний  
вибір, нош і  гріхи роблять нас 
недостойними повернення 
до п рисутності Небесного 
Батько (див .  Мосія 1 6:2-5). 

Безумовні 
блаrословення 

Спокути 

• Усі, хто будь-коли жив но 
землі, воскреснуть, отри
мавши безсмертне фізичне 
тіло (ди в. Алма 1 1  :42-44). 

Усі люди будуть п ри ведені 
в присутність Бога но 
суд (див .  Алма 1 1  :44; 
Г ел оман 1 4: 1 5- 1 7) .  

• Земля стане целестіальною 
(див .  УЗ 88: 1 8-20). 

Обумовлені 
блаrословення 

Спокути 

• Я кщо ми матимемо віру 
в Ісуса Христо, покаємося 
і нас буде охри щено, ми 
зможемо очиститися від 
наших гріхів. Через дор 
Святого Духа ми можемо 
стати освяченими й гідними 
перебувати у присутності 
Батько і стати таким, ЯК Він 
є (ди в. Алма 34: 1 3- 1 7; 42: 1 5; 
Мороній 1 0:32-33; УЗ 76:58; 
1 32: 1 9-20; Мойсей 5 :5- 1 1 ). 

2 Нефій 2 :5 - «І за цим законом жодна плоть 

не може бути виправдана» 

Бути виправданим означає, що оголошено про невинність 
згаданої людини, про прощення їі гріха. Це означає бути при
йнятним, або праведним перед Богом. Легій навчав, що ніхто 
не є виправданим (визнаним праведним) за законом, бо через 
порушення закону людей відсічено від Бога (див. 2 Нефій 2:5). 
Апостол Павло навчав: «Бо всі згрішили, і позбавлені Божої 
слави» (Римлянам 3:23). «Тому за законом, який є, говорячи так, 
немов немає нічого крім діючого закону, люди були б відсічені 
і фізично і духовно. Вони були б відсічені фізично, тому що 
не можуть досконало дотримуватися закону і були б відсічені 
духовно, тому що порушення закону робить їх нечистими, 

а «ніщо нечисте не може перебувати . . .  в його присутності» 
(Мойсей 6:57; див. також 2 Нефій 9:6-10)>> (Gerald N. Lund, 
«The Раll of Man and His Redemption,» in Monte S. Nyman and 
Charles D. Tate Jr. , eds. , The Book о! Mormon: Second Nephi, the Doctrinal 
Strисtиrе [1989] , 90). «Спокутування приходить у Святому 
Месії і через нього», бо «він віддав себе в жертву за гріх, щоб 
задовольнити закон повною мірою» (2 Нефій 2:6-7). 

Вивчення Писань 
Виконайте три з наведених чотирьох завдань (А-Г) під час 
вивчення 2 Нефій 2. 

А 
Поясн іть , що означ ає «спасіння 
доступ не» 

1. Прочитайте 2 Нефій 2:3-9 і поясніть, чому саме слова Легія 
«спасіння доступне» (в. 4) і його твердження, що спасіння 
надається тим, хто вірить в Ісуса Христа і наслідує Його 
(див. в .  9) , не містять протиріччя і є справедливими. (Див. 
розділ «Розуміння Писань» по мірі необхідності). 

2. Прочитайте 2 Нефій 2:5-8 і поясніть, яку ціну Спаситель 
сплатив, щоб духовно і фізично спасти нас. Що сталося 
б з нами, якби не було Спасителя? (див. в. 5) . 

З ако ни Бога : кл юч і до щастя 

Деякі люди вважають, що всі закони вигадані людством, що 
вічних законів не існує, а тому не існує також такого стану, як 
гріх. Вони вірять, що люди можуть робити, що їм заманеться, 
якщо вони не шкодять комусь іншому. Навчаючи про необхід
ність «протилежності у всьому» (2 Нефій 2:11) , Легій пояснив, 
який зв'язок існує між законами Бога і нашим щастям. Прочи
тайте 2 Нефій 2:13 і запишіть у своєму зошиті принцип, якого, 
на вашу думку, навчав Легій. 

в Опанування П исань - 2 Нефій 2 : 2 5 

1. Цей невеличкий вірш 
відкриває просту істину сто
совно Падіння. Прочитайте 
також 2 Нефій 2:22-23, де 
пояснюється, що сталося б, 
якби Адам не переступив 
закон і не скуштував заборо
неного плоду. Запишіть 
«Тому, що Адам пав . . . .  » 
і закінчіть речення, перелі
чивши наслідки Падіння, які 
згадуються в 2 Нефій 2:22-25 
(Легій інколи пояснював 
чого б не сталося без Падіння; 
перефразуйте ці наслідки, 
щоб пояснити, що сталося). 

2. Легій сказав: «А люди є, щоб мати радість» (в. 25) . Знайдіть 
вірші в 2 Нефій 2, які містять слова щастя, радість, нещастя, 
нещасними (вв. 5, 10-11, 13, 18, 23, 25, 27). Чого саме навчає Легій 
у цих віршах стосовно того, як і чому ми можемо мати радість, 
а також стосовно того, хто бажає зробити нас нещасними? 



r Оп анування Писань - 2 Н ефій 2 : 27 

У своєму зошиті, намалюйте схему, яка ілюструватиме важливе 
вчення з цього вірша. Зробіть цю схему таким чином, щоб 
їі можна було повісити на видному місці, де вона нагадуватиме 
вам про ці важливі істини. 

2 Нефій 3 
Про Джозефа пророку€ Йосип 

у 2 Нефій 3 Легій згадує чотирьох різних чоловіків на ім'я 
Йосип (англійською мовою Джозеф). Йога слова адресовані 
молодшому синові, Йосиnу. Легій гаворить про великога 
пророка Йосипа, якога було продано до Єгиnту. Нащадками 
цьога Йосипа була сім'я Легія. Легій цитував пророцтво, яке 
Йосип з Єгипту nрогалосив перед своєю смертю. У цьому 
пророцтві Йосип гаворив про останні дні і двох інших чоловіків 
на ім'я Йосип (англійською мовою Джозеф), які також 
будуть йога нащадками. Під час вивчення цьога розділу 
дізнайтеся, хто саме були ц,і два Йосипи (Джозефи) останніх 
днів і в чому саме полягає їх важливість. 

Розуміння Писань 
2 Нефій 3 

Плід стегон його (вв. 5-7, 
11-12, 18-19, 21) - нащадки 

Провидець (вв. 6-7, 11, 14) -
Людина, яка може знати про 
минуле, теперішнє і майбутнє 
(див. Мосія 8:13-17) 

Відродження (в. 24) -
повернення (у даному 
випадку, повернення Ізраїля 
до їхнього Бога, до істини, 
їхніх завітів та їхніх земель) 

2 Нефій 3 : 6 - 21 - Де знаходиться пророцтво Йосипа? 

Легій цитує своєму синові Йосипу пророцтво Йосипа, якого 
було продано до Єгипту. У сучасній Біблії воно відсутнє. 
Легій знайшов його на пластинах з латуні, які його сини при
несли з Єрусалима від Лавана (див. 1 Нефій 3:3, 19-20; 5:10-16; 
2 Нефій 4:1-2). 

2 Нефій 3 : 6 - 1 8  - Джозефи ( Йосипи) останніх днів 

У стародавньому пророцтві Йосипа вказується на Джозефа 
(Йосипа) в останні дні, який буде великим пророком і благосло
венням як для нащадків Легія, так і для всього дому Ізраїля. 

У пророцтві також йдеться про те, що батько цього Джозефа 
(Йосипа) останніх днів також матиме ім'я Джозеф (Йосип). Цей 
пророк останніх днів - Джозеф Сміт. Таким чином, у 2 Нефій 3 
говориться про чотирьох різних Йосипів: Йосип з Єгипту; Йосип 
син Легія; пророк Джозеф Сміт; та Джозеф Сміт старший -
батько пророка Джозефа Сміта). 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А і, за бажанням, завдання Б під час 
вивчення 2 Нефій 3. 

А П роаналізуйте місію п ророка 

1. Провидець, про якого йдеться в 2 Нефій 3:6-21 - це пророк 
Джозеф Сміт. Зробіть перелік того, що ви дізналися про 
його місію з цього пророцтва. (У ньому згадується щонай
менше десять пунктів). Намагайтесь записати кожний 
з них своїми словами. 

2. Виберіть якусь одну складову частину місії пророка Джозефа 
Сміта і поясніть, який важливий вплив на ваше життя вона 
здійснює. 

П ророцтво зді йснилось У наш ч ас 

У 2 Нефій 3:12 згадується дві книги - одна написана нащадками 
Йосипа (Книга Мормона), інша - нащадками Юди (Біблія). 

1. Зробіть перелік того, що, за словами пророцтва, здійснять 
ці дві книги разом. 

2. Опишіть, як саме ці дві книги разом виконують цілі, 
перелічені вами. 

3. Прочитайте нещодавнє доповнення до назви Книги 
Мормона. У чому саме полягає роль Книги Мормона, як 
«Ще одного свідчення про Ісуса Христа»? 

Старійшина Бойд К. Пекер, член Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів, сказав, що Біблія і Книга Мормона «так сплелися між 
собою, що, замислючись над однією, ви поринаєте в іншу, 
навчаючись з однієї ви отримуєте натхнення через іншу. Вони 
й справді в наших руках є одним цілим. Віднині пророцтво 
Єзекиїла [Єзекиїл 37:15-19] здійснено» (in Conference Report, 
Oct. 1982, 75; or Ensign, Nov. 1982, 53). 



2 Нефій 4 
Псалом Нефія 

Деякі з останніх слів великою пророка Легія записано 
в 2 Нефій 4. Після смерті батька Нефій записав деякі думки 
й відчуття, описуючи особистий духовний стан. Він описав 
їх у поетичній, дуже схожій на псалми Старою завіту, формі. 
Тому 2 Нефій 4:16-35 нерідко називають «nсалмом Нефія». 
Цей псалом може стати джерелом сили для кожною, хто 
любить Господа і бажає служити Йому, але відчуває тягар 
власних слабкостей. 

2 Нефій 4 

Впала на голови ваших 
батьків (в. 6) -

Обплутують (в. 18) -
завдають клопоту 

батьки відповідатимуть за це Серце моє розбито (в. 32) -
смиренне, без гордощів Дорікання (в. 13) -

докори за гріхи 

Вивчення Писань 

Рамено плоті (в. 34) -
людську мудрість 

Виконайте завдання А і Б під час вивчення 2 Нефій 4. 

А П ам ' ятаймо пророка Легія 

Перечитайте останні слова Легія 
у 2 Нефій 4:1-11. Обсудіть, що 
ви дізналися від Легія і, що ви 
дізналися про Легія протягом 
читання від 1 Нефій 1 до цього 
розділу. Наведіть, як приклади, 
три риси його характеру, які мають 
залишитися в нашій пам'яті. 
Про кожну з них скажіть, чому ви 
вибрали саме їі. Як, на вашу думку, 

зберігання в пам'яті цієї риси обернеться благословенням 
для Легієвих нащадків. 

Н апишіть «З гл ибин душі своєї» 

у 2 Нефій 4:15-35 ми читаємо про деякі речі «з глибин душі 
[Нефія]» (в. 15). Цей уривок Писання краще прочитати вголос. 
Після читання, виберіть п'ять сказаних Нефієм фраз або речень, 
які, на ваш погляд, також йдуть «з глибин душі [вашої]». 
Поясніть, чому саме ви відчуваєте важливість кожного з них 
для вас. 

2 Нефій 5 
Сім'я, що розділилася 

Хоча Легій і давав пораду бути об'єднаними (див. 2 Нефій 1:21), 
в сім'ї існувало розділення, бо Ламан з Лемуїлом продовжу
вали заздрити своєму брату Нефію і гнівалися на ньою. 
Проте, як свідчив Нефій в 1 Нефій 1:20, Господь є милости
вим у спасінні Своїх вірних. Під час читання 2 Нефій 5, 
зверніть увагу на те, наскільки різним був спосіб життя ц,их 
двох груп людей, що пояснювалося їхнім ставленням та 
поведінкою. 

Розуміння Писань 
2 Нефій 5 

Присуди (в. 10) -
закони, правила 

Бичувати (в. 25) - приносити 
нещастя, прокляття, муки 

� Висвятив (в. 26) - рукопоклав 
: для священної цілі 

2 Нефій 5 : 20 - 25 - «Прокляття» було не 

в «шкірі чорноти» 

«Прокляття», яке Господь навів на Ламанійців, які збунтува
лися, полягало у відсіченні від Його присутності (див. 2 Нефій 
5:20-21). Господь спричинив так, щоб «шкіра чорноти зійшла 
на них», щоб Нефійці не змішувалися, тобто не одружувалися 
з ними і не наводили на себе це прокляття (див. вв. 21-23). 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А під час вивчення 2 Нефій 5. 

А Знайдіть відм і н ності 

1. 3а наведеним нижче зразком накресліть таблицю у своєму 
зошиті. Впишіть до неї відповідну інформацію, яку знайдете 
у наведених посиланнях: 

t 



Нефійці На що звернути 
yBary 

Що відчували 
провідники? 
Що вони робили? 
(див. 2 Нефій 5:1-4, 
12, 14-18, 26, 29, 
31-32). 

Що робив народ? 
(див. вв. 6-11, 15, 17, 
20-22, 24-27). 

Які наслідки це 
спричинило? 
(див. вв. 11, 13, 16, 
20-22, 25-27, 34). 

Ламанійці 

2. Нефійці «ЖИЛИ . . .  щасливо» (2 Нефій 5:27). Перегляньте 
2 Нефій 5 і запишіть три визначення того, як саме вони 
«ЖИЛИ . . .  щасливо». 

2 Нефій 6 
Яків навчае народ, спираю'ПІсь 

на писання Ісаї 

у 2 Нефій 5:26 ми читаємо, що Нефій висвятив Якова та 
Йосипа бути «священиками і вчителями» НефіЙц.ів. Деякі 
з повчань Якова записано у 2 Нефій 6-10. Це дводенна проповідь, 
яку він вигалосив Нефійському народові. Більшу частину 
розділів 6-8 Яків цитує пророка Ісаю (Ісая 49:22; 52:2). Він 
також дає пояснення, чому саме він цитував ц.і уривки і що 
мають робити люди, щоб краще зрозуміти їх. Пам'ятаючи 
про це, можна прочитати спочатку разом розділи 6-10, 
а потім повернутися й, користуючись цим посібником, 
прочитати кожний з розділів окремо. 

• «Щоб ви могли навчатися й уславляти ім'я вашога Бога» 
(2 Нефій 6:4). Під час читання розділів 6-8 зверніть увагу 
на те, чога саме Яків навчав про Бога і як він заохочував 
свій народ уславляти Йога (любити і наслідувати Йога зі 
смиренням і шаною). 

• «Що можна застосувати до вас» (2 Нефій 6:5). Це вже 
вдруге, коли пророк Книги Мормона рекомендує засто
совувати слова Ісаї до себе (див. 1 Нефій 19:23; див. також 
«Застосовуйте Писання», с. 5 у цьому посібнику). 

• у 2 Нефій 6:8-15 Яків пояснює значення деяких уривків, 
які він зачитував своєму народові. 

• «Я прочитав це, щоб ви могли знати про завіти Господа» 
(2 Нефій 9:1). Під час читання розділів 6-8, зверніть увагу 
на написане про завіти Господа - що вони являють собою 
і чому Господь зробить все, щоб виконати їх. 

• «Я кажу вам це, щоб ви могли радіти» (2 Нефій 9:3). 
Під час читання слів Ісаї подумайте про те, що в них надає 
й вам підставу для радості. 

• у 2 Нефій 9:4-54 Яків пояснює положення вчення, вміщені 
в посланні Ісаї 

• у 2 Нефій 10 Яків завершує проповідь, яку він розпочав 
nоnередньога дня. 

Розуміння Писань 
2 Нефій 6 

Прапор (в. 6) - У даному 
випадку - знак євангелії 

: Бичуватимуть (в. 9) -
� битимуть батогом, який має 
: вплетені шматочки кісток 
: чи камінців на кінцях 

2 Нефій 6 : 6 - 1 8  - В якому порядку здійснюватимуться 

ці події 

Події описані в 2 Нефій 6, вміщені не за хронологічним 
порядком. Якщо ж їх розташувати за хронологічним порядком, 
то ці вірші було б наведено приблизно у такій послідовності: 
8-11, 6-7, 11-18. Ось про що йдеться в цих віршах: 

• Вірші 6-7 містять пророцтво Ісаї про зібрання Ізраїля у наш 
час за допомогою Іновірців. 

• Вірші 8-9 розповідають 
про падіння Єрусалиму, 
поневолення Юдеїв 
у Вавилоні та їхнє повер
нення до Єрусалиму за 
правління Кіра Великого, 
перського царя. 

• Вірші 9-11 передрікають 
перше пришестя Ісуса 
Христа до Юдеїв, а також 
їхні страждання та 
розсіяння за те, що вони 
відкинуть Його. 

• Вірші 11-18 містять подальше пояснення Яковом пророцтва 
Ісаї (що у віршах 6-7) стосовно зібрання Ізраїля в останні дні. 



2 Нефій 6:7, 1 З  - «Чекати» на Господа 

Слово чекати, вжите Ісаєю, означає залишатися непохитно 
відданим до моменту здійснення очікуваного. «Чекати на 
Господа» - це залишатися вірним Йому доти, доки Він не визнає 
людину гідною отримати повну міру Його благословень. 

2 Нефій 6 : 1 2  - «Велика і мерзотна церква» 

Див. розділ «Розуміння Писань» до 1 Нефій 13:5-9 (с. 23). 

2 Нефій 6 : 1 4  - Господь повертає Свій народ вдруге 

Вперше Господь повертав Ізраїль, коли виводив його з Єгипту 
і намагався вкорінити їх у призначеній для них землі обіцяній. 
Вдруге він намагається повернути свій народ у цьому Розподілі. 
Пророк Джозеф Сміт навчав: «Нарешті настав час, коли Бог 
Авраама, Ісака і Якова, знов простягнув свою руку, щоб вдруге 
відновити залишки свого народу» (Teachings of the Prophet 
Joseph Smith, 14). Ключі цього зібрання були відновлені Мойсеєм 
у Кертлендському храмі в 1836 році (див. УЗ 110:11). 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання В або А чи Б під час вивчення 2 Нефій 6. 

А Н авіщо мені слухати? 

1. Уявіть собі, що ви живете за часів Якова. Прочитайте 
2 Нефій 6:1-4 і зробіть перелік, як мінімум, трьох причин, 
які ви маєте, аби заохотити свого друга піти разом з вами, 
щоб прислухатися до повчань Якова. 

2. Поясніть, як ці причини можуть допомогти вам прислухатися 
до провідників священства сьогодні. 

Б П оясніть відм і нність 

1. Прочитайте розповідь Якова про перший і другий раз, 
коли Ісус Христос «явить себе» (див. 2 Нефій 6:8-10, 14-15). 
Порівняйте ці два явлення, відмічаючи схожість та 
різницю між ними. 

2. Чому, на вашу думку, Друге пришестя Спасителя буде 
настільки відрізнятися від Його першого пришестя? 

в З астосовуйте П исання 

Нефій і Яків казали своєму народу, що вони повинні застосо
вувати, або використовувати Писання, особливо слова Ісаї до 
себе (див. 1 Нефій 19:23; 2 Нефій 6:5). Застосовувати Писання до 
себе означає дізнатися, що саме цей уривок Писання означає, 
визначити, які принципи містяться в ньому, і застосувати ці 
принципи в своєму житті. Перегляньте 2 Нефій 6:6-18, зробіть 
перелік, як мінімум, трьох принципів чи істин, і скажіть, яке 
застосування вони знаходять у вашому житті. 

2 Нефій 7 
Господь допомагае ТИМ, 

хто покладаеться на Нього 

Надзвичайно деталізоване nророц,тво Ісаї про Месію знахо
диться в розділі Ісая 50 у Біблії а також записано у 2 Нефій 7. 
Див. вступ до 2 Нефій 6, де знаходиться більш детальний 
вступ до ц,ього та інших розділів, взятих з писань Ісаї. 

Розуміння Писань 
2 Нефій 7 

Лист (в. 1) - офіційний 
документ 

Кредитори (в. 1) - люди, 
яким заборговано гроші 

Волосяницю (в. 3) - одяг який 
робили з грубої вовни козла чи 

Вивчення Писань 

верблюда, який одягали у часи 
смутку 

Тим, хто вищипує волосся 
(в. 6) - виривати волосся 
з бороди було знаком зневаги 

Виконайте завдання А та Б під час вивчення 2 Нефій 7. 

А Знайдіть послання 

Прочитайте 2 Нефій 7 і знайдіть послання, яке, на вашу думку, 
могло б допомогти наступним людям. Запишіть це послання 
у своєму зошиті і поясніть, чому саме, на вашу думку, воно може 
допомогти кожному з цих людей. 

1. Особі, яка порушила заповіді і вважає, що Господь не буде 
більше допомагати їй. 

2. Особі, якій важко зрозуміти, чому важливо дотримуватись 
заповідей Господа. 

Які з віршів У 2 Нефій 7 
було написано Ісаєю, 
хоч вони й звучать так, 
немов би їх вимовив Ісус 
Христос? Поясніть чому. 



2 Нефій 8 

«Прокиньтеся, прокиньтеся!» 

Чи існує хто-небудь чи що-небудь, на кога або на що можна 
завжди покластися в ц,ьому житті? Відповідь Ісаї на ц,е 
запитання знаходиться у 2 Нефій 8. Під час читання ц,ьога 
розділу, обдумайте те, яким благасловення.м є можливість 
будувати своє життя на фундаменті, який ніколи не впаде. 

Розуміння Писань 
2 Нефій 8 

Рука (вв. 5, 9) - сила, 
могутність 

Спасенні (в. 10) - викуплені, 
визволені з полону. (У цьому 
вірші, вірогідно, згадується 
вихід Ізраїля з Єгипту за 
часів Мойсея і перехід через 
Червоне море.) 

Полонений засланець (в. 14) 
людина, яка знаходиться 

Вивчення Писань 

в неволі за межами своєї рідної 
землі 

Осад (вв. 17, 22) - залишки, 
які осідають на дні посуду 
з вином; «випити осад» 
означає випити найгіршу 
частину вина. 

Необрізані (в. 24) - ті, хто не 
в завіті; люди, які не пова
жають Господа і не послушні 
Йому 

Виконайте завдання А і Б під час вивчення 2 Нефій 8. 

А Своїми словами 

у 2 Нефій 8:17-21 (див. також Ісая 51:17-21) Господь запросив 
Ізраїль прокинутися і сприйняти факт, що в гріху немає ані 
спокою, ані втіхи. Натомість Господь свідчив про мир і втіху, які 
приходять до тих, хто наслідує Його. Прочитайте 2 Нефій 8:3, 
6-8, 11-12, 22-24 і складіть власний перелік того, що Господь 
сказав Ізраїлю про тих, хто довіряє Йому і наслідує Його. 

Б Застосовуйте П исання 

Виберіть одне з наведених тверджень і запишіть, що саме ви 
могли б сказати другові, який має подібні почуття. Згадайте те, 
про що ви дізналися під час вивчення 2 Нефій 8 і додайте одне 
чи декілька обіцянь Господа, знайдених вами під час виконання 
завдання А. 

1. «Я знаю, що я маю покаятися, повернутися до Церкви і жити 
згідно з євангельським вченням, але мене непокоїть, що 
скажуть і що подумають мої друзі та роботодавець. Бо життя 
доведеться міняти дуже суттєво !» 

2. «Я намагався покаятися, але повсякчасно відчуваю провину. 
Чи можу я колись отримати прощення і знову відчувати себе 
чистим? А навіть якщо я й покаюсь - я вже завдав стільки 
шкоди людям своїми гріхами. Який тепер сенс у покаянні?» 

3. «Навіщо мені каятися? Ну, чим життя за законами релігії 
краще від мого теперішнього життя?» 

2 Нефій 9 
«О який величний план нашого Бога!» 

Розділи Ісаї ц,итовані Яковом у 2 Нефій 6-8, відкривають 
багато знань про Господа, який має силу визволити Свій 
народ. Хоч Ісая свідчив про те, що Господь зробить для дому 
Ізраїля, щоб звільнити йога від ворогів і зібрати в землях 
обіц,яних, Яків заохочує нас застосовувати слова Ісаї до нашога 
особистога життя (див. 2 Нефій 6:5). Чудовий приклад засто
сування вчень Ісаї знаходиться у 2 Нефій 9, де Яків навчав 
і свідчив про Господа, який має силу звільнити нас від наших 
найбільших ворогів - смерті та пекла. Цей розділ містить 
важливі істини про план Небеснога Батька для Йога дітей, 
включаючи важливість Спокути Ісуса Христа в ц,ьому плані. 



Розуміння Писань 
2 Нефій 9 

Тління (в. 7) - стосується 
смертного тіла, яке помре 

Нетління; нетлінними 
(вв. 7, 13) - стосується 
воскреслого тіла, яке житиме 
вічно 

Перше покарання (в. 7) -
слова «ти напевно помреш» 
(Буття 2:17) були першим 
вироком, винесеним Богом 
людині 

Вивчення Писань 

Безсмертними (в. 13, 15) -
які мають здатність жити 
вічно (особливо у воскреслому 
стані) 

Плотські (в. 39) -
суєтні, підвладні бажанням 
і пристрастям тіла 

Поблажливість (в. 53) -
служіння Ісуса Христа, 
божественної Істоти, людям 

Виконайте два з наступних завдань (А-Г) під час вивчення 
2 Нефій 9. 

А Н ебесна природа Бога 

Пророк Джозеф Сміт вчив, що одна з речей, необхідних, щоб 
«розвинути віру в Бога на життя і спасіння» - це мати «правильне 
розуміння [Божого] характеру, досконалості та рис» (Lесtиrеs оп 
Faith [1985], 38) . Зробіть перелік того, що ви дізналися про Бога 
з окличних речень Якова (речень, які починаються вигуком «О» 
і завершуються знаком оклику «1») у 2 Нефій 9:8, 10, 13, 17, 19-20. 

Б Н апишіть запитання 

Ще один метод вивчення Писань полягає в обдумуванні того 
факту, що прочитане вами містить важливі відповіді від Бога. 
Потім запитайте себе: «На які саме питання (дано ці відповіді)?» 
Багато важливих істин стосовно плану спасіння Небесного 
Батька для Його дітей знаходяться у 2 Нефій 9:5-27. Напишіть 
щонайменше п'ять важливих доктринальних запитань, 
відповіді на які можна знайти у цих віршах. Після кожного 
запитання напишіть відповідь з 2 Нефій 9. 

в Оп анування Писань - 2 Н ефій 9 : 28 - 2 9 

1. Як саме вчення з 2 Нефій 9:20 пов'язано з проблемою, яку, 
за словами Якова, мають деякі люди (див. вв. 28-29). 

2. Посилання на 2 Нефій 9:28-29 допоможе зробити доклад
нішою вашу відповідь члену Церкви, який говорить 
наступне: 

а. «Я не буду докладати всіх можливих зусиль, щоб здобути 
освіту. Вона не є необхідною, і взагалі є тимчасовою 
річчю.» 

б. «То не є проблема, якщо пити трошки алкоголю. Деякі 
вчені говорять, що люди, які п'ють небагато, здоровіші за 
тих, хто не п'є зовсім.» 

с. «Я не розумію, навіщо вони дали йому це покликання 
в Церкві. Я маю досвіду набагато більше за нього, і він не 
такий розумний, коли справа стосується опанування 
Писань». 

З робіть м алюнок 

Намалюйте ілюстрацію, на якій зобразіть події з 2 Нефій 9:41-42. 

2 Нефій 10 
Здійснення завітів Господа 

Яків знов обговорює майбутнє дому Ізраїля у 2 Нефій 10. Він 
пророкував про те, що станеться з Юдеями, що станеться 
з його народом і що станеться з І новірц,ями, які успадкують 
землі його народу. Зверніть увагу на те, чому Юдеїв було 
розсіяно і що має статися перед тим, як вони знов будуть 
зібрані додому. Зауважте також, що, за словами Якова, 
ми маємо зробити, щоб нас «прийняли до вічного ц,арства 
Божого» (в. 25). 

Розуміння Писань 
2 Нефій 10 

Ремесло священиків (в. 5) -
проповідування 
заради користі і хвали 
(див. 2 Нефій 26:29) 

Вивчення Писань 

: Освячу (в. 19) - призначу 
� для священної цілі 

: Благодать Божу (в. 25) -
� силу від Бога 

Виконайте завдання А чи Б під час вивчення 2 Нефій 10. 

А З аверш іть речення 

1. Юдеї були єдиним народом на землі, який би . . .  
(див. 2 Нефій 10:3-4). 

2. Ті, хто в Єрусалимі розп'яли Ісуса з причини . . .  (див. вв. 4-5) . 

3. Через свої беззаконня, Юдеї . . .  (див. в. 6) . 

4. Юдеї будуть зібрані . . .  (див. вв. 7-9). 



запам ' ятати 

1. У своєму свідченні 
у 2 Нефій 10:23-24, Яків 
бажає, щоб його народ 
пам'ятав дві головні істини. 
Назвіть їх. Що означає 
«примиритеся з Богом»? 

2. Як змінилося б ваше 
життя, якби ви завжди 
пам'ятали ці дві істини? 

3. Намагайтеся утримувати 
в пам'яті ці дві істини 

протягом наступного тижня. Опишіть два способи того, як 
саме ви будете це робити. 

2 Нефій 11 
Три свідки Ісуса Христа 

Прочитавши слова Якова з п'яти попередніх розділів, ми знов 
повертаємося до слів Нефія. Нефій також цитує пророка 
Ісаю, вказуючи в 2 Нефій 11, чому саме він це робить. 

На вступних сторінках Книги Мормона ви ознайомилися 
зі свідченням трьох особливих свідків Книги Мормона. 
у 2 Нефій 11 ви прочитаєте про трьох особливих свідків 
у Книзі Мормона. Зверніть увагу на те, свідками чого вони є. 

Розуміння Писань 
2 Нефій 11 

Е прообразом його (в. 4) - символізує його 

2 Нефій 1 1 : 4 - Як саме «все, що дане від Бога 

з початку» , символізує Спасителя? 

Нефій свідчив, що «все, що дано від Бога» є прототипом, чи 
символічним зображенням Ісуса Христа, Його життя, служіння 
і Спокути. Господь проголосив пророкові Мойсею: «Все ство
рено і зроблено, щоб нести свідчення про мене» (Мойсей 6:63). 

Життя і місія Мойсея можуть бути добрим прикладом істин
ності цього. Те, що Мойсей зробив для Ізраїльтян у свій час, 
є прикладом чи прообразом того, що Ісус Христос мав зробити 
для всього людства. Мойсей був визволителем, спасителем, 
законодавцем, суддею і провідником своєму народові. У наба
гато більшій мірі Ісус Христос робить те саме і незрівняно 
більше для всіх дітей Небесного Батька. 

Не лише життя пророків нагадує нам про Спасителя. Сам Ісус 
згадував багато звичайних речей, які символізують Його роль 
У нашому житті. Наприклад, Він навчав, що Він є хлібом (див. 
Іоанн 15:5), водою (див. Іоанн 7:37-38), світлом (див. Іоанн 8:12), 
вином (див. Іоанн 15:5) і навіть квочкою (див. Матвій 23:37). 
Старійшина Брюс Р. Макконкі, на той час член Кворуму 
Дванадцятьох Апостолів, навчав: «Якби ми мали достатньо 
проникливості, то побачили б у кожному євангельському 
обряді, у кожній церемонії яка є частиною відновленої релігії 
у кожній дії заповіданій Богом, у всьому, що Божество надає 
своєму народові, щось, що є прототипом вічного служіння 
Вічного Христа» (The Promised Messiah: The First Coming о! Christ 
[1978] , 378). 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А чи Б під час вивчення 2 Нефій 11. 

А Хто? Ч ому? 

1. Хто є трьома особливими свідками Христа, про яких 
згадується в 2 Нефій 11? 

2. Чому, на вашу думку, Нефій бажав, щоб ми знали цих 
свідків? У вашій відповіді поєднайте слова Нефія, що 
у 2 Нефій 11, з вашими власними думками. 

Що приносить вам радість? 

1. Знайдіть пять разів фразу Нефія «моя душа втішається» 
у 2 Нефій 11. Зробіть перелік того, що за його словами, 
приносить йому радість і задоволення. 

2. Наслідуючи стиль Нефія, складіть три фрази, ключовою 
ідеєю яких буде: «Моя душа втішається». Ці фрази мають 
представляти речі, які приносять вам радість і задово
лення. Поясніть, чому саме ці речі приносять вам радість 
і задоволення. 



2 Нефій 12 
Прийдіть на гору дому Господнього 

Наступні тринадцять розділів, 2 Нефій 12-24, цитуються 
з книги Ісаї (див. Ісая 2-14). Нефій сказав, що він включив 
слова Ісаї тому, що вони містять свідчення Ісаї про Христа 
і тому, що всі, хто читатимуть їх, можуть «піднестися 
серцем і звеселитися за всіх людей» (2 Нефій 11:8; див. також 
в. 2). Повторюючи вчення свої і свога брата Якова, Нефій 
запрошує «прикласти» слова Ісаї до себе (2 Нефій 11:8; див. 
також 1 Нефій 19:23; 2 Нефій 6:5). Ми застосовуємо Писання 
до себе, коли намагаємося вияснити, як описані в Писаннях 
події можна «прикласти» до нашога сьогаденнога життя. 

Завершивши цитувати книгу Ісаї, Нефій пише про розуміння 
послання Ісаї. Можливо, у вас виникне бажання прочитати 
2 Нефій 25:1-8 перед читанням 2 Нефій 12-24 і знайти 
вчення Нефія стосовно nророцтв Ісаї. Стиль Ісаї відрізнявся 
від стилю літописців, що писали Книгу Мормона. Передаючи 
своє послання, він вживає поетичну і символічну мову, у спосіб 
Юдеїв. Звернувши увагу на принципи євангелії, представлені 
в йога поезії і символах, застосуйте їх до нашога часу і до себе, 
і ви побачите, що багато уривків з цих розділів мають дуже 
особливе значення для вас. 

в той час, коли Ісая пророкував, існувало два царства 
Ізраїльтян - південне царство Юдине і північне царство 
Ізраїля (яке також називали Єфремове). Багато Ізраїльтян 
в обох царствах відвернулися від Господа й покладалися на 
ідолів та на власну мудрість і силу. Крім тога, обом народам 
постійно загрожувала війна з недоброзичливими сусідами, 
особливо з могутнім народом Ассирії. Послання Ісаї ясно 
висвітлюють гріхи Ізраїльтян, наслідки цих гріхів, можливий 
шлях до покаяння і лагідні милості Господа, які вони отри
мають, якщо покаються. Ці послання можуть бути засто
совані до всіх людей, які, склавши завіm, відступили від Господа. 

Розуміння Писань 
2 Нефій 12 

ВОНИ сповнилися від сходу Ворожбитів (в. 6) - людей, 
(в. 6) - отримують своє духовне які намагаються передрікати 
живлення від язицьких релігій майбутні події ворожек 
Ассирії і Вавилону Облиште ви людину (в. 22) -

перестаньте покладатися на 
людину 

2 Нефій 1 2 : 2 - 4  - «Гора дому Господнього» 

3а часів Ісаї «горою дому Господнього» найперше називали 
храм в Єрусалимі. Сучасні пророки навчали, що цей термін 
можна застосовувати також до всіх храмів, які стають «горами 
Господа». Туди люди приходять навчитися Божим шляхам, 
щоб ходити стежками Його. Президент Говард В. Хантер 
навчав, що видіння Ісаї стосується і окремих людей, і всього 
світу. 3аохотивши членів Церкви зробити «храмове поклоніння 
і храмові завіти, і храмовий шлюб нашою найвеличнішою 
земною метою і найголовнішим земним досвідом», він дав 
наступне запрошення і обіцяння: 

«Дозвольте значенню, красі й 
спокою храму ввійти у ваше 
повсякденне життя більш спря
мовано, щоб міг настати день 
Тисячоліття, цей обіцяний час, 
коли «мечі свої перекують 
вони на лемеші, а списи свої -
на серпи: не підійме меча 
народ проти народу, і більше 
не будуть навчатись війни . . .  
але [попростують] в світлі 
Господньому» (Ісая 2:4-5)>> (in 
Conference Report, Oct. 1994, 118; 
or Ensign, Nov. 1994, 88) . 

2 Нефій 1 2 : 1 2  - «День Бога (Господа)>> 

Вислів «день Господа» відноситься до часів суду. Для багатьох 
Ізраїльтян цей час настав, коли Ассирійські й Вавилонські 
загарбники прийшли поневолити їх. Друге пришестя Христа 
стане «днем Господа», коли злочестивих буде знищено. На 



особистому плані днем Господа можна вважати той день, коли 
ми помремо і повернемося до Бога, чи просто той час, коли 
ми визнаємо, що наше становище знаходиться за межами 
нашого контролю і нам потрібна допомога Господа. Слова Ісаї 
у 2 Нефій 12:10-22 драматично змальовують, як деякі земні 
речі, які здаються окремим людям настільки цінними, в той 
день втратять своє значення. 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А під час вивчення 2 Нефій 12. 

А Представте послання на м алюнку 

у 2 Нефій 12:2-4 цитується пророцтво Ісаї про благословення, 
які отримає Ізраїль, коли поставить храм, його обряди і завіти 
вище за всі речі на землі. У 2 Нефій 12:5-9 він описує речі, 
які люди відчували важливішими і на які вони покладалися 
замість Господа. Проілюструйте послання Ісаї з 2 Нефій 12:1-9. 
Ви можете намалювати його чи зробити колаж з малюнків, 
що містяться у журналах і газетах, чи зробити й те, й інше. 
Додайте те, що, на вашу думку, є сучасними прикладами ідолів 
і облудних шляхів отримання настанови, про які Ісая говорив 
у віршах 6-9. 

2 Нефій 13-14 
«Дочки Сіону» 

у 2 Нефій 13:1-12 Ісая продовжує розповідати про те, що 
станеться з Ізраїльтянами, якщо вони продовжуватимуть 
покладатися на облудні релігії. Ісая називає Ізраїльтян 
«дочками Сіону» (в. 16). Це нагадує, що вони є дітьми завіту. 
Він порівнює їх з гордовитою жінкою, яку принизили. 
Як бачення протилежності, у 2 Нефій 14 Ісая пише, що 
має статися, коли дочки Сіону впокорять себе, покаються 
і повернуться до служіння Госnоду. 

Розуміння Писань 
2 Нефій 13 

Підпору і посох (в. 1) -
все, що підтримувало їх 

Чільця (в. 18) - головний убір 
У вигляді сітки для волосся 

Круглі головні убори, 
як місяці (в. 18) - намиста 
з фігурами напівмісяців, 

що символізують поклоніння 
богині Місяця 

Волосяниця (в. 24) -
одяг який робили з грубої 
вовни козла чи верблюда, 
який одягали у часи смутку 

2 Нефій 1 3 - 1 4  - Коли зді йсниться пророцтво Ісаї 

Характерною рисою пророцтв Ісаї є те, що вони можуть мати 
більш, ніж одне здійснення. Здійснення трагедії описаної 
у 2 Нефій 13 (Ісая 3) можна бачити у подіях, наближених до 
падіння Юдеї і Єрусалима (див. 2 Нефій 13:8; Ісая 3:8) від 
рук Вавилонян близько 587 року дО Р. Х. Зауважте також, що 
підзаголовок до 2 Нефій 14 ясно вказує на здійснення цих 
подій у «день тисячолітній». Коли ми дивимось на символічне 
значення пророцтва 2 Нефій 13, не дуже важко розпізнати 
описані у цих віршах гріхи цих останніх днів. 

2 Нефій 1 4 : 1  - Сім жінок 

Змалювавши образ дочок Сіону в 2 Нефій 13, Ісая у розділі 14 
продовжує описувати жінок, які в їхньому становищі впокори
лися настільки, що семеро з них бажали вступити до шлюбу 
з одним чоловіком. Господь часто застосовує шлюб, як символ 
завітних відносин між Ним і Його Церквою; Господь є наре
ченим, а Церква - нареченою. Невірна жінка - Ізраїль, яка 
поклоняється ідолам, символічно покинула Господа і взяла 
шлюб з іншим. Однак, як описано у 2 Нефій 12-13, ці ідоли не 
захищають і будуть знищені у «день Господень» (див. 2 Нефій 
12:12-13). Тоді Ізраїль зрозуміє, що довірилася тому, від чого 
не буде допомоги (див. 2 Нефій 13:18). 2 Нефій 14:1 символічно 
зображує покору дочок Сіону в їхньому бажанні знов одружи
тися, тобто повернутися до Господа. Наслідком їхньої покори 
стають їхнє викуплення і очищення (див. 2 Нефій 14:2-4). 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А під час вивчення 2 Нефій 13-14. 

А Знайдіть тем и  

у 2 Нефій 13-14 за  допомогою багатьох могутніх образів Ісая 
описує те, що заважає людям прийти до Христа, а також наво
дить багато важливих принципів стосовно того, як прийти 
до Христа. Запишіть наступні теми у вашому зошиті. Після 
кожної теми напишіть слова чи фрази з 2 Нефій 13-14, які 
описують повчання Ісаї на цю тему, і вірші, де ці слова чи фрази 
знаходяться. 



1. Гордощі і суєтність 

2. Жаль з причини гріха 

3. Божу силу, яка очищує нас від гріха та провини 

4. Силу дотримання завітів, яка захищає нас від зла 

2 Нефій 15 
Гріхи та наслідки 

у 2 Нефій 15 (Ісая 5), Ісая продовжує викривати гріхи дітей 
Ізраїля і вказує на наслідки ц,их гріхів, якщо народ не 
покається. Читаючи уважно, ви побачите, що гріхи народу за 
часів Ісаї дуже схожі на гріхи, які люди чинять у наш час. 

Розуміння Писань 
2 Нефій 15 

Правосуддя (в. 7) -
справедливості 

: Десять акрів . . .  бат, 
� а з хомеру . . .  ефа (в. 10) -
� поля вродять набагато менше, 
: ніж повинні 

2 Нефій 1 5 : 8  - «Тим,  хто приєднує дім до дому» 

Кожній сім'ї в Ізраїлі була призначена певна ділянка землі, 
коли вони ввійшли до землі обіцяної за днів Мойсея та Ісуса 
Навіна. Ця земля не підлягала продажу (див. Левіт 25:23-24, 
1 Царів 21:1-3), але пожадливі люди намагалися здобути 
їі у будь-який спосіб. Фраза «приєднує дім до дому» описує 
намагання жадібних людей скупити всю землю Ізраїля. 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А під час вивчення 2 Нефій 15. 

А Модернізуйте послання 

Слово горе описує стан глибокого смутку. Ісая вживає його шість 
разів, викриваючи гріхи Ізраїльтян (див. 2 Нефій 15:8-22). 
Він знав, що якщо вони не покаються, наслідком їхніх гріхів 
буде глибокий смуток - особливо під час суду. Якби Ісая був 
пророком на землі в наш час, він, імовірно, знайшов би ті самі 
гріхи. Напишіть сучасною мовою проголошення «горе . . .  » 
до кожної З шести речей, засуджених Ісаєю. Кожне має містити 
приклад того, як саме люди вчиняють чи спокушаються 
вчинити ці гріхи в наш час. 

2 Нефій 16 
Ісая бачить Господа 

Нефій каже, що Ісая бачив Господа (див. 2 Нефій 11:2). Розповідь 
Ісаї про йога видіння і йога покликання стати пророком 
ц,итується в 2 Нефій 16. Пророк Джозеф Сміт сказав: «Кожна 
людина, яка отримує покликання служити жителям 
світу, була висвячена для ц,ьога на Великій нараді в небесах до 
Сотворіння ц,ьога світу» (Teachings оі the Prophet Joseph 
Smith, 365). 

Розуміння Писань 
2 Нефій 16 

Шлейф (в. 1) - облямівка 
Його мантії описання 
того, як він заповнив храм, 
символізує і представляє 
величність Господа 

: Серафими (вв. 2, 6) -
� небесні істоти, ангели 

2 Нефій 1 6 : 2  - Навіщо серафимам крила? 
Їхні крила є уособленням сили рухатися, діяти тощо 
(див. УЗ 77:4) . 

2 Нефій 16 :8  - Ісая наслідував приклад Спасителя 

Відповідь Ісаї на покликання до служіння була дуже схожою на 
відповідь Ісуса Христа у передземному житті (див. Мойсей 4:1; 
Авраам 3:27). 

2 Нефій 1 6 : 9 - 1 1 - Що мав зробити Ісая 

під час проповідування? 

у вірші 9 пояснюється, що 
хоч Ісая й спробує відкрити 
істину своєму народу, вони 
відкинуть її Тому вірш 10 має 
іронічну або саркастичну 
інтонацію. Господь сказав Ісаї 
що чим більше він навча
тиме істині, тим більше 
народ закриватиме свої очі 
і вуха до неї Тому, покли
канням Ісаї було вчити 
і свідчити доти, доки вуха 
народу повністю не закри
ються і очі повністю не 
заплющаться, чи, як показує 

вірш 11, доки не залишиться жодного, кому можна було б про
повідувати. У Книзі Мормона, подібні покликання пізніше 
отримали Мормон і Мороній (див. Мороній 9:6). 



Вивчення Писань 
Виконайте завдання А під час вивчення 2 Нефій 16. 

А у чому полягає урок? 

1. Які почуття мав Ісая в присутності Господа? (див. в. 5) . 

2. Що привело до зміни цих почуттів? (див. вв. 6-7). 

3. Який висновок ми можемо зробити з цього? Що ми повинні 
робити, щоб стояти в присутності Господа з почуттям 
впевненості? 

2 Нефій 17-19 
Пророцтва про Месію 

Розділи 17-19 У 2 Нефій (Ісая 7-9) зосереджено навколо 
окремих людей та історичних подій за часів Ісаї (він пророкував 
близько 740-700 року до Р. х.). Царству Юдиному, стосовно 
якого Ісая надає nророц,тво в ц,их розділах, загрожувало 
північне ц,арство Ізраїлю (яке називали Єфрем), що приєд
налось до Сирії для нападу на Юдею (див. 2 Нефій 17:1-2). 
Через пророка Ісаю Господь сказав, що народ Юдеї має довіри
тися Господу і Він визволить їх. Їм не треба було приєдну
ватися до інших народів для захисту (див. 2 Нефій 18:11-12) 
чи прислухатися до чиєїсь поради (див. вв. 19-22), а лише 
просто довіритись Господу (див. вв. 8-10, 13-17). 

...,...,,�-'----+- Завулон 

ІЗРАЇЛ Ь (Єфрем) 

ЮДЕЯ 

Місця, про які згадується в 2 Нефій 17-19 

Можливо, найголовніша причина, з якої Господь обіц,яв 
звільнити ц,арство Юдине, полягала в тому, що коли Він 
прийде здійснювати Своє смертне служіння, Він має 
народитися в Юдейській родині як прямий нащадок ц,аря 
Давида. Отже, Він мав зберігати свій народ до здійснення фєї 
події (див. 2 Нефій 20:27; пам'ятайте, що слово Месія 
означає «nомазаник»). Під час читання ц,их розділів зверніть 
увагу на важливі nророц,тва стосовно народження й місії 
Ісуса Христа, які знаходяться серед слів Ісаї до Юдеїв. Також 
обдумайте, як саме заклик Ісаї довіритися визволяючій 
силі Господа стосується особисто вас, а також всіх тих, хто 
очікує Другого пришестя Месії. 

Розуміння Писань 
2 Нефій 17 

Дому Давида (в. 2) - царю 
Юдеї 

Водоводу (в. 3) - каналу, 
по якому тече вода 

Димлячих головешок (в. 4) -
смолоскипів, вогонь яких згас 
і йде лише дим 

Еммануїл (в. 14) - єврейське 
слово, що означає «Бог 
з нами». Відноситься до Ісуса 
Христа. 

Земля, яку ти ненавидиш 
(в. 16) - країни твоїх ворогів 

Мотика (в. 25) - різновид 
сапи, застосовувалась для 
розпушення грунту 

2 Нефій 17 :8 ,  1 6  - Пророцтво проти ворогів Юдеї 

Це пророцтво про руйнування Єфрема (північного царства 
Ізраїлю) і Сирії здійснилося в 721 році дО Р. Х . ,  коли їх було 
завойовано Ассирією (див. також 2 Нефій 18:4). Ассирійці 
забрали в полон багатьох Ізраїльтян з північного царства 
(див. 2 Царів 17:22-23), яких з того часу називали «загубленими 
племенами Ізраїля» (див. 3 Нефій 15:15; 17:4). 



2 Нефій 18 

ЕднаЙтеся . . .  озбройтеся 
(в. 9) - підготуйтеся до бою 

Святилищем (в. 14) -
місцем безпеки і захисту 

2 Нефій 1 8: 1 - 8  - Магер-шалал-хаш-баз 

У 2 Нефій 17 ми читаємо про обіцяння Господа Ахазу, царю 
Юдеї що Він буде з народом Юдеї і збереже їх. Господь сказав 
Ахазу, що ознакою цього буде те, що жінка народить сина 
і його ім'я буде Еммануїл, що означає «Бог з нами». Старійшина 
Джеффрі Р. Холланд, член Кворуму Дванадцятьох Апостолів, 
навчав: «У цьому пророцтві існують множинні або паралельні 
елементи, як і в більшості писань Ісаї. Найближче значення, 
імовірно, стосувалося дружини Ісаї, чистої і доброї жінки, яка 
народжує сина у той час; дитина стає прообразом або тінню 
більш величного, пізнішого здійснення пророцтва, яке випов
ниться в народженні Ісуса Христа» (Christ and the New Covenant 
[1997] , 79). 

У 2 Нефій 18 ми читаємо, 
що дружина народила 
дитину, і Господь звелів 
назвати його ім'ям Магер
шалал-хаш-баз, що означає 
«квапиться здобич, скорий 
грабіж», або «руйнування 
скоро станеться». Цар 
Юдеї відкинув пораду Ісаї 
і замість того, щоб Бог 
був з ними, вони зазнали 
руйнування від рук 
Ассирійців. Однак, як 
написано в подальших 
пророцтвах Ісаї Господь 
не дозволить Ассирійцям 
повністю зруйнувати 
народ Юдеї Він оберігав 
місто Єрусалим ще 

100 років, доки його не взяв у полон менш нищівний загарбник -
Вавилоняни. Врешті, цей милостивий захист Господа забез
печив можливість для Юдеїв повернутися до Єрусалиму, 
а для Ісуса народитися від Юдеїв у землі, вказаній пророцтвом 
у Писанні, і тим самим створив шлях до більш величного 
здійснення пророцтва Ісаї Ахазу (див. 2 Нефій 17:14). 

2 Нефій 19 

Здобич (в. 3) - майно, 
відібране у ворогів під час 
війни 

Ярмо (в. 4) - дерев'яна рама, 
яку розміщують на шиї 
худоби чи людей, щоб вони 
могли тягти чи переміщувати 
важкі вантажі. У даному 
випадку символізує неволю чи 
рабство. 

Підпору, палицю (в. 4) 
ціпок, який застосовували для 
того, щоб направляти або бити 
худобу чи рабів, інколи його 
застосовували для підтримки 
при ходьбі 

Лицемір (в. 17) - особа, яка 
претендує бути тим, ким він 
чи вона не є 

Верес (в. 18) - колюча рослина 
чи кущ 

2 Нефій 19 : 1 -7 - Пророцтва про місцевість 

Галілейську 

Найпівнічніша частина 
Ізраїлю, наближена до 
Галілейського моря, 
була першою місцевістю 
Ізраїля, яка зазнавала 
нападу ворогів з півночі 
(див. карту на с. 48). Коли 
приходили ці загарбницькі 
війська, саме ця місцевість 
найбільше страждала від 
руйнування. Пророцтво 
Ісаї, цитоване у 2 Нефій 
19:1-7, обіцяло звільнення 
цієї місцевості дитиною, 
нащадком Давида, яка 
також є їхнім «Могутнім 
Богом». У цій місцевості 

Галілеї Ісус провів більшу частину Свого смертного служіння. 
Як записано у 2 Нефій 19:5, Він звільнив їх з неволі і ярма не 
через фізичну битву, але через внутрішнє горіння Святого Духа 
(див. також УЗ 19:31) .  

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А під час вивчення 2 Нефій 17-19. 

А Пророцтва про Ісуса Христа 

1. Який вірш з 2 Нефій 17 (Ісая 7) було виповнено, як показано 
у Матвій 1:20-237 Можливо, у вас виникне бажання зробити 
перехресне посилання між цими двома уривками Писання. 

2. Зробіть перелік імен і титулів Ісуса Христа, які знаходяться 
у 2 Нефій 18:13-14, 19:6. Поруч з кожним з них запишіть, чому 
саме це ім'я чи титул є доречним для Нього. 

2 Нефій 20 
ЗруйнуваlШЯ ворогів народу Божого 

Господь дозволив 
Ассирійц,ям завоювати 
північне ц,арство Ізраїлю. 
Він також дозволив 
їм зруйнувати багато 
частин ц,арства Юдиного. 
у 2 Нефій 20 (Ісая 10), ми 
читаємо, що саме Господь 
сказав про Ассирійців 
і про те, чому їм не 
було дозволено повністю 
завоювати Юдею. 



Під час читання ц,ьога розділу замисліться, у який спосіб ц,і 
слова Ісаї можна застосувати до народу Господа в останні 
дні і до тих, хто переслідує йога. Вчення ц,ьога розділу також 
можна застосувати до людини, яка відвернулася від Господа 
й відчуває суд Божий на собі, яка невпевнена, чи існує для неї 
будь-яка надія повернутися до Ньога. 

Розуміння Писань 
2 Нефій 20 

Декретує неправедні 
декрети (в. 1) - дає злочестиві 
накази чи правила 

Обурення (вв. 5, 25) - гнів, 
відраза 

� Самовпевненого (в. 12) -
: зухвалого, сповненого 
� гордовитості 
� Збудить бича (в. 26) -
� наведе покарання 

2 Нефій 20: 28 - 34 - Міста Ізраїля і Юдеї 

Ці вірші описують наближення війська з півночі до Єрусалима, 
яке руйнує міста, що знаходяться на його шляху. 

Коли військо наблизиться до Єрусалима, Господь скосить 
ворогів і Юдеїв буде врятовано. Одне з історичних здійснень 
цього описано в Ісая 36-37. 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А під час вивчення 2 Нефій 20. 

А Відшукайте принци п  

1 .  Згідно з 2 Нефій 20:13-16, які саме риси Ассирійців розгні
вали Господа? (Саме через ці риси поміж себе, Ізраїльтяни 
потрапили в халепу; див. 2 Нефій 12:8-9; 15 :21). Як саме 
в наш час люди демонструють ті ж самі риси? 

2. Виходячи з написаного у віршах 20-22 вкажіть, яка саме 
зміна має статися серед решти дітей Ізраїля і повернути їх 
до Господа? Як це можна застосувати у наш час до людей, 
які бажають (чи яким необхідно) повернутися до Господа? 

2 Нефій 21-22 
ВеJШКИЙ день Господень 

Коли Мороній відвідав пророка Джозефа Сміта в 1823 роц,і, 
він сказав Джозефу, що nророц,тво з Ісая 11 (ц,итується 
у 2 Нефій 21) «незабаром буде сповнено» (Джозеф Сміт -

Історія 1:40). Це допомагає нам зрозуміти, що nророц,тва 
Ісаї, ц,итовані у 2 Нефій 21-22, стосуються останніх днів 
і правління Христа у Тисячолітті. 

Ці розділи мали бути джерелом надії для Ізраїльтян, які 
розуміли, що якщо навіть Господь зрубає, як дерево, Свій народ 
з причини йога злочестивості, то від стовбуру чи пня, вийде 
молодий nагін - народиться Месія (див. 2 Нефій 21:1). Це 
послання також дає надію людям, які відчувають себе нещас
ливими в житті. Бог має силу творити великі речі з тога, 
що здається спустошеним. Ті, хто користуються перевагами 
Йога милостивих благословень, можуть відчувати, немов би 
вони співають Богаві, подібно до тога, як описано в 2 Нефій 22. 

Розуміння Писань 
2 Нефій 21 

Жезлом (в. 4) - покаранням � в сухому взутті (в. 15) -
: не замочивши ніг 

2 Нефій 21 : 1 -5 - Ісус Христос - паросток 

Старійшина Джеффрі 
� Холланд, говорячи 
про 2 Нефій 21, навчав: 
«Можна ясно бачити 
з Книги Мормона і книги 
Учення і Завіти, що голов
ною особою у цьому 
уривку є Ісус Христос» 
(Christ and the New 
Covenant, 86; див. також 
2 Нефій 30:7-9; УЗ 113:1-6). 
Єссей, про якого гово
риться у 2 Нефій 21:1, 
був батьком царя Давида, 
а отже - батьком цар ст
венного родоводу Ізраїля. 

Хоча царі з Давидового родоводу більше не правили Юдеєю 
в той час, коли народився Христос, проте Він (Ісус) походив 
з цього царственного родоводу (див. Матвій 1:1-17). Ісус здійснив 
пророцтво Ісаї і народився у часи, коли царство Юдине більш 
було схожим на пень, ніж на могутнє зростаюче дерево, яким 
воно було раніше, за часів Давида і Соломона. 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А під час вивчення 2 Нефій 21-22. 

А Дізнайтеся більше про Ісуса Христа 

1. Зробіть перелік того, що ви дізналися про Спасителя 
з 2 Нефій 21:1-5; 22:1-6. 

2. Виберіть один пункт з вашого переліку, який надихає вас 
«піднестися серцем і звеселитися», як сподівався Нефій 
у 2 Нефій 11:8. Поясніть, чому саме це надихає і додає вам 
піднесення. 

" І 
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2 Нефій 23-24 
Падіння Вавилону 

Царство Юдине було врято
вано від винищення, що мало 
статися від рук Ассирійц,ів, 
у 721 роц,і до Р. Х. Однак ..... 'а � 

.. � \;;) � з причини зростаючої .. � �. 
Іі: � �� злочестивості народу Юдеї 

::> � ..J ��� Вавилонські загарбники 
� )  � � 

,Q �. � � 
підкорили йога близько 

!J � � 
587 року до Р. Х. Саме для ... � \О :І:  

Г ":>" � �� тога щоб уникнути цьога 

.J . '\ �)� руйнування, Господь вивів 
-.J Ф . � �  , � � Лег ія і йога сім'ю з Єруса-

D � '" е � лима. Вавилоняни були дуже 

U � � суєтним народом і вклонялися ідолам. Ці пророцтва Ісаї 

1'"'- '"' вказують, що навіть якщо Господь використав Вавилон для 

� � {" покарання Юдеї, день суду над Вавилоном прийде так само, 

� �] � 

як він прийшов на Юдею. 

, � Q Суєтність і злочестивість Вавилону зробили йога симво-
. , 

::: . лом усієї суєтності та злочестивості (див. УЗ 1:16; 133:14). 

� � � Руйнування духовнога Вавилону станеться при Другаму 

� Ф � nришесті Ісуса Христа. Обдумайте, як ц,і пророцтва Ісаї 
...t' можна застосувати до нашога часу і як саме вони можуть 

D : '-: заохотити вас бути вірним у світі, де, як здається, Вавилон 

.... � має владу. Зауважте також, що в 2 Нефій 24 (Ісая 14) Ісая 

J � '"' порівнює царя Вавилону з Люцифером. З цьога уривку ми 

}- f' {" дізнаємося про падіння Люцифера у передземному житті. 

�. �] � "оо � Розуміння Писань 
�

::::
,; Ф '" �:.:: І '"" 2 Не ій 23 

Моїм посвяченим (в. 3) - Плодом утроби (в. 18) -
І � �( • � .,.". праведному завітному народу, немовлятами 
і � .... святим Скорботними створіннями 

(в. 21) - дикими звірями, t � � Гордовитість (в. 11) -

, 'f...: t\,) гордощі, відчуття себе вищим які живуть У пустині 
t � і1- за іншого 

� � � 
� �] � ('"'\ � 

" С'\ .
, 

� � � ..... 'а 
.. � \;;) : � � ; [) ..J 
" �. � : �  � 
-.J Ф ...t' 

ІО � '" 

Сатири (в. 21) -
козли чи демони 

2 Нефій 23: 1 1 ,  15 ,  19 - Гріх гордощів 

Ми читаємо у 2 Нефій 23-24, що Бог осудив Вавилон за ті 
ж самі гріхи, за які він осудив Ізраїльтян та Ассирійців -
всі ці гріхи були пов'язані з гордощами (див. 2 Нефій 12:10-12; 
13:15-26; 15:15, 21; 18:9-10; 20:12-15). 

2 Нефій 24 

Прислів'я (в. 4) - короткий 
вислів, який навчає істині 

Скіпетри (в. 5) - речі, 
які означають повноваження 
правити 

Бугая (в. 23) - птиці, 
яка ловить рибу, чаплі 

Жезл (в. 29)- - палиця, яку 
застосовували для покарання 
або підтримки при ходьбі 

Вивчення Писань 

Із зміїного кореня вийде 
гадюка, і . . .  огнистий 
летючий змій (в. 29) -
від меншої неотруйної змії 
вийде отруйна змія 

Корінь (в. 30) -
джерело, походження 

Розпорошишся (в. 31) 
будеш зруйнована 

Виконайте завдання А чи Б під час вивчення 2 Нефій 23-24. 

Пророцтво Ісаї про руйнування Вавилону і смерть його царя 
цитується у 2 Нефій 23-24. Напишіть письмове опитування 
з десяти запитань, які зосереджені на найголовніших, на вашу 
думку, принципах з цих двох розділів. Напишіть в дужках 
відповіді після кожного запитання. 

Зробіть підсумок учення 

1. Напишіть декілька висловів, у яких зробіть підсумок того, 
що ви дізналися з 2 Нефій 24:4-20 про те, як Люцифер 
став Сатаною і що врешті-решт станеться з ним і тими, 
хто служить Йому. 

2. Що ще ви дізналися про Сатану та його послідовників 
з книги Учення і Завіти 76:25-30, 33, 36-38, 44-46 та 
з Мойсей 4:1-47 



2 Нефій 25 
«Повірити в Христа» 

Однією з підстав, через яку Нефій включив слова Ісаї до 
Малих пластин, було свідчення Ісаї про Христа (див. 
2 Нефій 11:1, 4, 6, 8). Завершивши цитувати Ісаю, Нефій 
пояснив, що він знав, що хоч слова Ісаї і важкозрозумілі, проте 
дуже цінні. Зверніть увагу, в 'Як�й скюсіб, за словами Нефія, 
ми можемо краще зрозуміти пророцтва Ісаї (див. особливо 
2 Нефій 25:1-8). Зверніть увагу також на власне пророцтво 
Нефія про Христа, яке він дає «з простотою» (2 Нефій 25:4). 

Розуміння Писань 
2 Нефій 25 

Мерзоти (в. 2) - гріхи, думки 
та дії, які огидні для Бога 

Бичуватиме (в. 16) - каратиме 

Примиритися (в. 23) -
повернутися назад до єдності 
після незгоди 

Благодаттю (в. 23) -
силою Ісуса Христа 

Непохитністю (в. 24) 
твердим наміром 

2 Нефій 25: 1 - 8 - П'ЯТЬ ключів до розуміння Ісаї 

Нефій, пояснюючи, чому слова Ісаї було «важко багатьом з моїх 
людей зрозуміти» (2 Нефій 25:1), наводить наступні ключі для 
отримання кращого розуміння Ісаї: 

1. Розумійте Юдеїв (вв. 1-2, 5) . Спосіб пророкування «серед 
Юдеїв», їхнє вживання символізму і подвійних значень та 
інші «діла Юдеїв» були суто неповторними. 

2. Користуйтеся сучасними Писаннями (вв. 3-4) .  Сучасні Писання 
є найкращим коментарем до Ісаї. Нефій пророкував 
у «простоті» багато тих самих речей, про які Ісая говорив, 
вживаючи вишуканий символізм. Чим краще ми розуміємо 
євангельські вчення, тим легше нам буде розуміти їх 
у пророцтвах Ісаї. 

3. Моліться про «дух пророцтва» (в. 4). Коли ми живемо гідно 
отримання дарів Духа, все буде відкрито нам, згідно 
з волею Господа і нашою здатністю отримати все це (див. 
Алма 12:9-11). 

4. Вивчайте географію Святої Землі (в. 6). Ісая часто говорив 
про антураж Святої Землі - людей, народи й місця - для 
ілюстрації свого послання. 

5. Сnостерігайте виповнення пророцтва (вв. 7-8). Ті частини 
пророцтв Ісаї, які залишаються незрозумілими для нас, 
стануть зрозумілими, коли ми побачимо їх виповнення 
в ці останні дні. 

2 Нефій 25: 23 - Ми спасенні благодаттю після всього, 

що ми зможемо зробити самі 

Ми отримуємо спасіння через силу Спокути Ісуса Христа. 
Ми повинні, однак, прийти до Христа на Його умовах, щоб 
отримати всі благословення, які Він вільно пропонує нам. 
Ми приходимо до Христа, коли робимо «все, що ми можемо 
зробити», аби пам'ятати Його, дотримуватися наших завітів 
з Ним і дотримуватися Його заповідей (див. УЗ 20:77, 79; 
див. також Авраам 3:25). 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А та Б під час вивчення 2 Нефій 25. 

А Н акресліть ш калу ч асу 

Накресліть шкалу часу у своєму зошиті, позначивши їі на 
початку «Часи Нефія», а наприкінці «Друге пришестя Ісуса 
Христа». Нанесіть на неї принаймні п'ять пророцтв Нефія 
з 2 Нефій 25:10-19. За бажанням, продовжуйте наносити на неї 
пророцтва в процесі читання наступних розділів книги 2 Нефій. 

Дайте відповідь на запитання люди н и ,  
я ка не н алежить до Церкви 

1. Уявіть собі, що людина, яка не належить до Церкви, запитує 
«Чи поклоняються Святі Останніх Днів Христу? Може вони 
ще й вірять у Нього?» Зробіть перелік п'яти або більше істин 
з 2 Нефій 25:20-30, які доречно згадати, як ілюстрацію нашої 
віри в Ісуса Христа і наших стосунків з Ним. 

2. Якими особистими почуттями і свідченнями про Христа ви 
могли б поділитися з цією людиною? 



2 Нефій 26 
Пророцтва Нефія щодо 

його нащадків 

Прогалосивши пророцтво у 2 Нефій 25 щодо руйнування і 
розсіяння Юдеїв, Нефій пророкує у розділі 26 про руйнування 
і розсіяння свога народу. Зауважте, чому саме, за йога словами, 
це має статися, і які відчуття стосовно цьога були у ньога 
і в Господа. 

Нефій також гаворив про Іновірців в останні дні і про те, 
як це пов'язано з йога народом. У даному випадку Іновірці -
це нації та народи світу, які не є ані Юдеями, ані нащадками 
Легія. Пророк Джозеф Сміт та інші люди, які брали участь 
у Відновленні євангелії, вважаються Іновірцями у nророцтвах 
Нефія, бо вони належали до народів «Іновірців». 

Розуміння Писань 
2 Нефій 26 

Стерня (вв. 4, 6) - короткі сухі 
стеблини, які залишаються 
після жатви 

Ледь не поглинуло мене 
(в. 7) - забрало майже всю 
мою силу 

Виродяться (вв. 15, 17, 19) -
поступово впадуть 
у відступництво 

Зробить облогу (в. 15) -
атакуватиме 

Льняна мотузка (в. 22) -
вірьовка зроблена з льону 

Сіон (вв. 29-31) - царство 
Господа на землі 

Розпусти (в. 32) - сексуальних 
гріхів 

Язичника (в. 33) - людину, 
поза вірою 

2 Нефій 26: 20 - Великий камінь спотикання 

для Іновірців 

Відповідно до вчень Нефія у 1 Нефій 13:29, Іновірці спіткнулися, 
тому що «прості і цінні речі» було вилучено з Писань, через 
що істинні вчення євангелії Ісуса Христа стали в них неясними 
для розуміння. 

Вивчення Писань 
Виконайте два з наступних трьох завдань (А-В) під час 
вивчення 2 Нефій 26. 

А З робіть м алюнок 

Зробіть малюнок, використавши цілу сторінку свого зошита, 
який представлятиме причини винищення Нефійців 
з 2 Нефій 26:3, 8, 10. 

єван гельські тем и  для 
нашого часу 

1. Президент Езра Тефт Бенсон сказав: «Частина літопису 
періоду Нефійської історії що передує явленню Спасителя, 
відкриває багато паралелей з нашим часом, коли ми чека
ємо на Друге пришестя Спасителя» (in Conference Report, 
Apr. 1987, 3; or Ensign, Мау 1987, 4). Виходячи з того, що Нефій 
навчав про цей період часу в 2 Нефій 26:1-11, зробіть перелік 
трьох євангельських тем, до яких би ви звернулися, якби вам 
доручили підготувати виступ за назвою «Як підготуватися, 
щоб бути разом зі Спасителем при Його Другому пришесті». 
Поруч з кожною темою вкажіть вірш з 2 Нефій 26, в якому 
про неї йдеться. 

2. Додайте ще чотири теми до вашого переліку, виходячи 
з повчань Нефія про Іновірців в останні дні в 2 Нефій 
26:20-22, 29-32. 

Пізнайте важливі істини про Бога 

1. Виходячи з прочитаного у 2 Нефій 26:23-28, зробить перелік 
з трьох визначень того, яким є Господь. 

2. Біля кожного з визначень поясніть, чому важливо знати цю 
особливу рису Господа. 

2 Нефій 27 
З'явиться Книга Мормона 

у 2 Нефій 26:16-17 Нефій дає пророцтво, що йога слова і слова 
йога народу будуть лунати «з праху» до йога нащадків в останні 
дні. У 2 Нефій 27 він дає детальніше пророцтво про те, як 
саме це здійсниться «в останні дні, або в дні Іновірців» (в. 1). 



Розуміння Писань 
2 Нефій 27 

Зупиніться і дивуйтеся 
(в. 4) - зупиніться і замисліться 
над цим чи обдумайте це 

Провидців (в. 5) - пророків, 
людей, які мають духовне 
бачення 

Приписаннями (в. 25) -
заповідями, принципами 

Вивчення Писань 

Презирливий (в. 31) - той, хто 
знущається 

Хто звинувачує у брамі 
(в. 32) - особа, яка має владу 
виправити вас, коли ви чините 
неправду (наприклад, 
суддя, єпископ чи батьки) 

Виконайте завдання А під час вивчення 2 Нефій 27. 

А Поясніть зді йснення пророцтва 

1. У своєму зошиті накресліть таблицю за наведеним зразком. 
у колонці «Пророцтво», напишіть вірші з 2 Нефій 27, 
які містять пророцтво, що здійснилося в подіях, описаних 
у посиланнях на Писання з колонки «Здійснення». 

Пророцтво Здійснення 

Джозеф Сміт - Історія 1:59, 63-64 

Свідчення трьох свідків 

Свідчення восьми свідків 

Джозеф Сміт - Історія 1:63-65 

Джозеф Сміт - Історія 1:19 

2. Прочитавши уривки Писання з колонки «Здійснення», 
назвіть імена людей, про яких йде мова в наступних словах 
з 2 Нефій 27: «чоловік» (в. 9), «інший» (вв. 9, 15), «три свідки» 
(в. 12), «декількох» (в. 13), «освічений» (вв. 15, 18), «той, хто 
неосвічений» (вв. 19-20). 

2 Нефій 28 
Гріхи та пастки в останні дні 

у 2 Нефій 27 Нефій дає пророцтво щодо появи Книги Мормона 
в останні дні для розсіяння темряви Відступництва. 
у 2 Нефій 28 Нефій описує, що саме намагатиметься робити 
Сатана, щоб утримати людей від бачення світла і знання 
про Господа і Йога істини. Ті, хто читають, розуміють 
і наслідують nораду, вміщену в 2 Нефій 28, матимуть велику 
перевагу в подоланні пасток Сатани і лжевчень людських 
в останні дні. 

Розуміння Писань 
2 Нефій 28 

Змусив (в. 1) - заповідав, 
надихнув 

Висловлення (в. 4) -
одкровення, натхнення 

Повчання (вв. 5-6, 14, 26, 30) -

Кривдить проти (в. 16) -
говорить зле, завдає образи 
лайкою 

Плотської (в. 21) - світської, 
не духовної 

заповідь, принцип Робить плоть своєю силою 

Святилищ (в. 13) - церковних (в. 31) - вважає людину 

споруд найвищим джерелом сили 

Плутає праведну путь (в. 15) _ 
Простягатиму свою руку 

змінює на злу (в. 32) - надаватиму силу для 
допомоги 



2 Нефій 28:7- 8 - «Їжте, пийте, і звеселя йтеся» 

Можна погодитися з тим, що у світі сьогодні існує багато 
людей зі ставленням до життя, описаним у 2 Нефій 28:7-8. 
Однак Президент Джозеф Філдінг Сміт, цитуючи ці вірші, 
сказав: «Не думайте, що то було сказано про світ . . .  То сказано 
про членів Церкви» (Seek Уе Earnestly . . .  [1970] , 143). Деякі члени 
Церкви вважають, що вони можуть грішити зараз, а покаятися 
потім. Вони вірять, що життя за євангелією залишить їх без 
життєвих насолод. Проте з досвіду, а також з одкровення, 
ми можемо бачити і знати, що «злочестивість ніколи не була 
щастям» (Алма 41:10) і що, «ніщо нечисте не може увійти 
в царство Боже» (1 Нефій 15:34). 

Єпископ Річард С. Едглі, радник у Верховному Єпископаті, 
сказав: «Ми не можемо дозволити собі сказати «трошки погрі
шимо в молоді роки» чи «ми просто бавимося, не виходячи на 
межі гріха». У гріха не існує меж. Кожна дія, добра чи погана, 
має наслідок. Кожна добра дія покращує нашу здатність 
творити добро і більш твердо стояти проти гріха чи невдач. 
Кожна провина, якою б малою вона не була, робить нас більш 
піддатливими до впливу Сатани, коли він спокушатиме нас 
наступного разу. Сатана бере нас мало-помалу, обманюючи нас 
щодо наслідків так званих малих гріхів, аж доки не вплутає 
нас у великі провини. Нефій описує цю тактику Сатани словами 
«умиротворить», «приспить», «манить», «доки не стисне [нас] 
своїми жахливими ланцюгами, з яких немає визволення» 
(2 Нефій 28:22, див. також в. 21)>> (in Conference Report, Oct. 1994, 54; 
or Ensign, Nov. 1994, 40). 

Вивчення Писань 
Виконайте два з наступних завдань (А-В) під час вивчення 
2 Нефій 28. 

А Оп анування Писань - 2 Н ефій 28 : 7- 9 

1. Запишіть сучасні фрази, які висловлюють облудні ідеї, 
з 2 Нефій 28:7-9, які, за словами Нефія, будуть поширені 
в наш час (наприклад, ідея з вірша 7 може звучати, як 
«Бери поки можеш, бо живеш лише один раз»). 

2. До кожної з фраз знайдіть принаймні три уривки Писання, 
які пояснюватимуть, чому таке ставлення є «лживим, 
пустим і дурним» ученням (в. 9). 

3. Поясніть, чому саме ви вибрали кожний з цих уривків 
Писання. За бажанням, запишіть посилання на полях поруч 
з 2 Нефій 28:7-9, щоб допомогти іншим людям, які можуть 
підпасти під спокусу цих поширених, проте нерозумних 
філософій. 

Б Визн ачте методи Сатани 

1. Прочитайте 2 Нефій 28:19-23 і зробіть перелік різних 
способів, якими Сатана намагається «затиснути» людей 
у своїх «одвічних путах». 

2. Для кожного з пунктів вашого переліку наведіть приклад 
застосування ним цих методів на сучасній молоді. 

в Ті , хто сумує 

Слово горе означає глибокий смуток та жаль. Зробіть перелік 
рис та дій з 2 Нефій 28:15-16, 24-32, які, за словами Нефія, 
принесуть людям горе. 

2 Нефій 29 
«Біблія! Біблія! 

Ми вже маемо одну Біблію» 

Інколи люди, які не належать до Церкви гаворять, що Книга 
Мормона не може бути істинною тому, що існує лише 
одна книга Писань, яку Бог дав людині - Біблія. У 2 Нефій 29 
Нефій дає nророц.тво про ц.е лжевчення. Йога детальний 
опис адресовано тим людям, які висловлюватимуть таку 
nозиц.ію. Цей розділ є продовженням ідей, висловлених 
наnрикінц.і 2 Нефій 28 про Іновірц.ів, які не бажатимуть 
сприйняти більше слів Бога і nокладатимуться на власну 
вченість (див. 2 Нефій 28:27-32). 

Розуміння Писань 
2 Нефій 29 

Таких (в. 1) - Іновірців � Стяг (в. 2) - правило встанов
: лене через повноваження, 
: за яким людей будуть судити 
� (євангеліє) 

2 Нефій 29 : 1 2 - 1 4  - «Слова загублених племен Ізраїля» 

Старійшина Брюс Р. Макконкі вважав, що літописи, про 
які йдеться у 2 Нефій 29:12-14, <<з'являться дивовижним чином 
під провідництвом Президента Церкви Ісуса Христа Святих 
Останніх Днів, який є одкровителем і перекладачем, який 
утримує ключі царства Бога на землі, що стосується всіх людей, 
включаючи Десять колін» (The МШеnnіаl Messiah, 217). Ми 
знаємо, що Спаситель відвідав деякі з загублених колін Ізраїля 
після Свого Воскресіння і після відвідування Нефійців (див. 
3 Нефій 16:1-3; 17:4). 



Вивчення Писань 
Виконайте завдання А під час вивчення 2 Нефій 29. 

А Дайте відповідь критикам 
Книги Мормона 

Передбачаючи аргументи людей у наш час, які казатимуть, що 
вже мають Біблію і не мають потреби в інших Писаннях, Нефій 
наводить сім принципів, над якими ці люди мають замисли
тися перед тим, як відмовитися від Книги Мормона, як Писання. 
Наступні твердження і запитання стосуються слів Нефія. 
Запишіть їх у своєму зошиті, а потім занотуйте, що саме Нефій 
написав у 2 Нефій 29:7-11 про кожне з цих тверджень і запитань, 
вказуючи вірш, в якому знаходиться ця цитата. (Порядок 
переліку відрізняється від порядку, поданого в тексті розділу). 

1. Бог прикликає двох чи трьох свідків (див. Матвій 18:16; 
2 Коринтянам 13:1) . Книга Мормона є другим свідком 
істинності вчень Біблії (див. Мормон 7:8-9). 

2. Чому ви нарікаєте на можливість мати більше Писання, 
яке допоможе направляти вас? 

3. Чи містить Біблія, на вашу думку, все, що Бог сказав, чи навіть 
ще буде говорити? 

4. Якщо Бог говорив У Біблії чи означає це, що Він не може 
говорити в будь-який інший час чи в іншому місці? 

5. Біблія є літописом стосунків Бога з Ізраїльтянами в країнах 
Близького Сходу. Однак, Він є Богом Ізраїльтян у будь-якому 
місці і Він є Богом усіх народів. Їм Він також дає своє слово. 

6. Усім народам, до яких 
Бог звертається, наказано 
записати Його слова. 
Він буде судити згідно 
з тим, що записано (див. 
Одкровення 20:12-13). 

7. Ще одна книга Писань 
містить додаткові 
свідчення євангелії, які 
вказують, що Бог той 
самий вчора, сьогодні й 
навіки. 

2 Нефій 30 
Сила Книги Мормона 

Старійшина Брюс Р. Макконкі написав: «Не так багато 
людей на землі, чи в Церкві, чи за ЇЇ межами мають повною 
мірою розуміння, що становить собою Книга Мормона. 
Небагато людей знають, яку роль вона відіграє і буде відігра-

вати в nідгатовц,і шляху до Пришестя Тога, новим свідком 
Кога вона Є» (Ihe Мillепniаl Messiah, 159). 

Нефій був одним з тих «декількох людей», які розуміли 
роль Книги Мормона в останні дні. Він писав про розсіяння 
Юдеїв, падіння свога народу і злочестивість народів Іновірц,ів 
в останні дні, коли багато з них відкинуть Книгу Мормона, 
як другага свідка Ісуса Христа і Йога євангелії. Під час читання 
2 Нефій зо зверніть увагу на пророцтва Нефія про те, як 
Книга Мормона благасловить всі ц,і три групи людей перед 
Другим пришестям Христа. 

Розуміння Писань 
2 Нефій 30 

Колін (в. 8) - сімей 

Судити (в. 9) - чинити 
справедливість 

: Аспід, гадюка (в. 14) 
: отруйні змії 

2 Нефій 30: 2 - Хто є завітним народом Господа 

Зауважте, що у 2 Нефій 30:2 вказується, що всі ті, хто мають віру 
в Ісуса Христа і покаються, є «завітним народом Господа». 
Ось чому Павло зміг сказати, що «не всі ті Ізраїльтяни, хто від 
Ізраїля» (Римлянам 9:6). Членство в домі Ізраїля з правом на 
всі благословення завітної сім'ї вимагає більшого, ніж родовід. 
Ті, хто народилися не в домі Ізраїля, стають членами завітної 
сім'ї через свою віру в Ісуса Христа, покаяння і укладання 
завітів при хрищенні, уможливлених Спокутою Ісуса Христа. 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А під час вивчення 2 Нефій 30. 

А 
П ро що ви дізналися ? 

1. Напишіть у своєму зошиті три наступних заголовки: Юдеї, 
Нащадки Легія, Іновірці. Прочитайте 2 Нефій 30:1-7 і під 
кожним із заголовків перелічіть все, що ви дізналися про 
цю групу людей. Позначте зірочкою твердження з вашого 
переліку, які пов'язані якимось чином з Книгою Мормона. 

2. У 2 Нефій 30:8-18 Нефій описує дві події або проміжки 
часу, до яких Книга Мормона допомагає нам підготуватися. 
Які назви мають ці проміжки часу? 



3. Для кожної з двох визначених вище подій, зробіть перелік 
усього, що згадується в розділі 30 про неї. 

4. Що, на вашу думку, найбільше визначатиме, чи є людина гід
ною жити протягом проміжку часу, описаного у віршах 12-18? 

2 Нефій 31 
Вчеmrn Христа 

Від початку Книги Мормона ми багато дізналися про Нефія 
і багато навчилися від нього. Перед тим, як передати пластини 
своєму братові Якову і nідготуватися залишити смертне 
життя, Нефій підводить підсумок важливих положень 
євангелії Ісуса Христа і завершує свідченням про істинність 
наnисаного ним. 

у 2 Нефій 31:2 Нефій пише, що він бажав би дати нам декілька 
слів «про вчення Христа». Далі у вірші 21 він свідчить, що 
навчав істинному вченню Христа. Приділіть особливу увагу 
написаному між віршами 2 і 21, щоб дізнатися про важливі 
складові вчення Христа. 

Розуміння Писань 
2 Нефій 31 : 1 3 - 1 4  - «Язик ангелів» 

Див. 2 Нефій 32:2-3, щоб краще зрозуміти, що означає язик 
ангелів. 

2 Нефій 31 :21  - Єдність Божества 

Не маючи повного 
розуміння вчення про 
природу Бога, люди 
невірно тлумачили твер
дження щодо «єдності» 
Божества. Батько і Син 
обидва явились пророку 
Джозефу Сміту (див. 
Джозеф Сміт - Історія 
1:17) і, також йому було 
відкрито, що члени 
Божества є окремими 
особами (див. У3 130:22). 
Вони, однак, «єдині» 
в тому значенні, що 
слова чи дії будь-кого 

з членів Божества будуть словами і діями й двох інших 
(див. 3 Нефій 11:32-36). Вони мають досконалу єдність мети. 

Вивчення Писань 
Виконайте, як мінімум, два з наступних чотирьох завдань 
(А-Г) під час вивчення 2 Нефій 31. 

А Н аведіть п ідсумок вчень Н ефія 

Декількома реченнями наведіть підсумок «вчення Христа» 
з 2 Нефій 31:3-20. Не забудьте записати кожний важливий 
принцип. 

Хрищен ня . Н авіщо воно? 

1. Прочитайте 2 Нефій 31:5-9 
і зробіть перелік причин, 
з яких Ісуса було охрищено. 

2. Що ще належало б додати 
до цього переліку, якби 
ми згадували причини, з яких 
ми маємо христитися? (див. 
У3 33:11; Уложення віри 1:4). 

Накресліть схему або діаграму, яка відображала б учення Нефія 
з 2 Нефій 31:17-20 про шлях, йдучи яким ми можемо отримати 
вічне життя. 3апишіть всі ідеї та елементи, про які говорить 
Нефій. Покажіть її другові чи члену сім'ї і запитайте, чи їі 
значення є зрозумілим для них. 

Дайте додаткові пояснення 

Інколи просте слово або фраза у Писаннях можуть бути відо
браженням глибоких, важливих, могутніх ідей. Обдумайте 
наведені слова і фрази з 2 Нефій 31. Дайте пояснення значення 
і послання кожної з них. 

1. «Тісноту путі» (в. 9) 

2. «3 щирими намірами в серце» (в. 13) 

3. «Ворота» (в. 17) 

4. «Бенкетуючи» (в. 20) 

2 Нефій 32 
Нефій продовжуе викладати 

вчеmrn Христа 

Процес отримання вічного життя через Ісуса Христа, 
про який Нефій писав у 2 Нефій 31, є чудовим, глибоким 
і легкозрозумілим. Що всі ми маємо зробити ? 



Нефій відчував, що деякі люди будуть думати, що саме їм 
робити після тога, як вони увійшли ц,им «шляхом» 
(2 Нефій 32:1). У 2 Нефій 32 Нефій пояснює, що саме ми 
маємо робити далі. 

Розуміння Писань 
2 Нефій 32 

ЦИМ ШЛЯХОМ (в. 1, 5)- - дорогою, яка веде до вічного життя 
(як пояснюється у 2 Нефій 31) 

2 Нефій 32:3 - «Слова Христа скажуть вам усе, 

що вам треба робити» 

Старійшина Бойд К. Пекер навчав: «Якщо [ви] знайомі з одкро
веннями, не існує такого питання, - особистого чи соціального, 
політичного чи професійного, - на яке б не знайшлося відповіді. 
У них міститься повнота вічної євангелії. У них ми знаходимо 
принципи істини, які розв'яжуть кожне непорозуміння, кожну 
проблему і кожну дилему, яка постане перед усім людством 
чи окремою особою» (<<Teach the Scriptures,» in Charge to Religious 
Educators [3rd ed. ] ,  89). 

2 Нефій 32 : 8 - 9  - Молитва 

Президент Гордон Б. Хінклі навчав: «Ми можемо зробити великі 
кроки вперед у напрямку вдосконалення власної поведінки. 
Ми можемо бути досконалими в наших молитвах до Небесного 
Батька. Е дещо, у чому дуже важко бути досконалим, але 
я сподіваюсь, що кожен . . .  ставатиме навколішки ввечері та 
вранці і дякуватиме Господу за його благословення, дякуватиме 
Господу за його доброту, дякуватиме Господу за кожен нада
ний Ним дар, і буде молитися про силу чинити правильно 
і згадувати перед Господом усіх, хто в нужді й стражданнях. 
Ми можемо бути досконалими в наших молитвах, мої брати й 
сестри» (<<Слова живого пророка», Ліягона, квітень 1999, с. 18). 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А чи Б під час вивчення 2 Нефій 32. 

А Оп анування Писань - 2 Н ефій 32 : 3 

1. Відповідно до 2 Нефій 32:1-3, що ми маємо робити після 
того, як стали на шлях, що веде до вічного життя? 

2. Як саме це схоже на те, що, як бачив Легій у своєму видінні, 
утримуватиме людей на шляху (див. 1 Нефій 8)? 

3. Назвіть три різних способи, з допомогою яких можна 
отримати слова Христа в наш час і бенкетувати ними. 

Б Опанування П исань - 2 Н ефі й 32 : 8 - 9  

Уявіть собі, що ви маєте друга ч и  подругу, яка не має сильного 
свідчення і говорить вам наведені нижче фрази. Запишіть 
кожну фразу в свій зошит, а поруч з нею - фразу чи речення 
з 2 Нефій 32:8-9. Це допоможе вам знати, що саме відповісти 
вашим друзям. 

1. «Я молюся не дуже часто» 

2. «Інколи я думаю, що мені треба помолитися, а коли такі 
відчуття в мене не виникають, то я й не молюся». 

3. «Я мав настільки незначні духовні відчуття, що, мабуть, 
не буду більше молитися». 

4. «Я читав дещо з Книги Мормона, але це, здається, не допо
могло мені. Що допоможе мені мати більшу користь з цього?» 

2 Нефій 33 
Останне свідчення Нефія 

Останні слова Нефія у Книзі Мормона знаходяться 
у 2 Нефій 33. Тут він висловлює свою глибоку любов і відда
ність своєму народові, а також своє могутнє свідчення 
про Ісуса Христа. Ми також дізнаємося про йога почуття 
щодо написанога і про значення, яке матиме йога писання 
для тих, хто читатиме йога. Під час читання замисліться 
над ц,им особливим свідченням однога з обраних пророків 
Бога. Зверніть увагу, коли саме, за словами Нефія, ви знов 
зустрінетеся з ним. 

Розуміння Писань 
2 Нефій 33 

Милосердя (вв. 7-9) -
чисту любов Христа 
(див. Мороній 7:47) 

Дня випробування (в. 9) -
означає це земне життя, 
смертне життя 



Вивчення Писань 
Виконайте завдання А чи Б під час вивчення 2 Нефій 33. 

А « Вел и кою ці н н істю» 

1. Нефій писав, що вчення Книги Мормона є «великою цін

ністю» (2 Нефій 33:3). Прочитайте вірші 4-5 і вкажіть чотири 

способи, в які Книга Мормона може бути благословенням 

для нас. 

2. Напишіть, як саме Книга Мормона вплинула на вас в один 

з цих способів, або поясніть, які з цих чотирьох способів були 

найголовнішими для вас під час вивчення Книги Мормона. 

Б П ідготовка до м ісіо нерського служі н н я  

Говорячи на зборах священства Генеральної конференції, 

Президент Езра Тефт Бенсон сказав, що Книга Мормона «буде 

найголовнішою книгою, прочитаною вами у підготовці до 

місії і до життя. Молодий чоловік, який знає і любить Книгу 

Мормона, який прочитав її декілька разів, який має тверде 

свідчення про їі істинність і застосовує їі вчення, буде здатний 

устояти проти хитрощів диявольських і стане могутнім знаряд

дям в руках Господа» (in Conference Report, Apr. 1986, 56; or 
Ensign, Мау 1986, 43). Виберіть дві речі, які місіонери мають 

знати, робити чи застосовувати з 2 Нефій 33, які допоможуть їм 

бути більш ефективними місіонерами. Розкажіть про кожну 

з них у такий спосіб, немов би ви говорите з місіонером прово

джаючи ЙОГО на місце служіння. 

Що ми знаємо про пророка Якова? 
Ми знаємо Якова, як одного з молодших братів Нефія, а також 

те, ЩО: 

• Він народився у Сарії і Легія під час восьмирічної мандрівки 

пустинею. 

• Йому, можливо, не було ще й десяти років на момент 

прибуття до землі обіцяної. 

• Він був «посвячений» своїм братом Нефієм бути священиком 

і вчителем (див. 2 Нефій 6:2; Яків 1:18). 

• Він став Нефійським літописцем після Нефія (див. Яків 1:1-2). 

На той час йому, вірогідно, було п'ятдесят років. 

• У свої молоді роки він мав привілей побачити Спасителя 

(див. 2 Нефій 2:3-4; 11:2-3) . 

• Він був праведним батьком (див. Енош 1:1 ) .  

• Він був одним з найвидатніших учителів доктрини у Книзі 

Мормона (див. 2 Нефій 6-10, Яків 1-7). 



Важливі положення вчення в Книзі Якова 
Яків був одним з найвидатніших учителів доктрини в Книзі 
Мормона. Наводимо деякі принципи, про які можна дізнатися 
з книги Якова: 

• Важливість служіння в своїх покликаннях (див. Яків 1) 

• Небезпека гордовитості, багатств та аморальності 
(див. Яків 2-3) 

• Як здобути непохитну віру (див. Яків 4) 

• Розсіяння і зібрання Ізраїля (див. Яків 5) 

• Як ставитися до відступників, і що може статися з шукачами 
ознак (див. Яків 7) 

Яків 1 
Обов'язок пророка 

Коли ми любимо когась, ми турбуємося про благаnолуччя 
фєї людини. Пророк Яків описав любов, яку він відчував до 
свога народу, словом «стурбованістЬ». Він мав пророче розу
міння Плану спасіння і знав наслідки, які сnостигнуть народ, 
якщо він продовжуватиме грішити. Зауважте, як Господь 
благасловив Якова через йога «віру і велику збентеженість» 
(див. Яків 1:5-6). 

Розуміння Писань 
Яків 1 

Давали собі волю (в. 15) -

прагнули, надміру потурали 
своїм бажанням 

Яків 1 : 1 - Малі пластини 

: Наложниці (в .  15) - законні 
� дружини, які мали нижчий 
� соціальний статус і менше 
: прав порівняно зі звичайною 
� дружиною 

Яків вів свій священний літопис на Малих пластинах Нефія (за 
поясненням різновидів пластин, які увійшли до Книги Мормона 
див. «Головні джерела походження Книги Мормона», с. 12). 

Яків 1 :7- 8 - «в дні спокуси . . .  в пустині» 

Після того, як Господь, через велику кількість чудес, вивів дітей 
Ізраїля з Єгипту, вони розгнівали Його своєю непослушністю. 
Як наслідок, тому поколінню не було дозволено увійти в землю 
обіцяну. 

Президент Томас С. Монсон, 
Перший радник у Першому 
президентстві, пояснив, чому 
саме нам необхідно звели
чувати наші покликання і як 
саме ми маємо це робити: 

«Президент Джон Тейлор попе
редив нас: «Якщо ви не звели
чуватимете свої покликання, 
Бог вважатиме вас відповідаль
ними за всіх тих, кого ви могли 
б спасти, якби виконували 
свій обов'язок» . . .  

«Як можна звеличувати покли
кання? Просто виконуючи 

служіння, яке пов'язане з ним» (in Conference Report, Apr. 1996, 61; 

or Ensign, Мау 1996, 43). 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А та Б під час вивчення Яків 1. 

А Знайдіть попереднє оголошення Я ко ва 

У першому розділі Яків надає нам попереднє оголошення того, 
про що він писатиме у Яків 2-3. Знайдіть відповіді на наступні 
запитання з Яків 1: 

1. Які «нечестиві справи» (в. 15) чинили Нефійці? 

2. Чим саме ці гріхи схожі на злочестиві практики у світі 
сьогодні? 

Н апишіть листа 

Уявіть, що ви провідник У своєму кворумі священства чи 
Товаристві молодих жінок, і вас запрошено дати пораду члену 
вашої групи, який не виконує своє покликання. Застосуйте 
вчення Якова з Яків 1:17-2:3 і напишіть листа цій людині, щоб 
допомогти їй зрозуміти, чому виконання своїх обов'язків у 
покликанні є важливим (див. також розділ «Розуміння Писань» 
до Яків 1:17-19) .  

Яків 2-3 
Яків навча€ народ у храмі 

Яків розпочав своє священнослужіння, навчаючи свій народ 
уникати трьох гріхів: грошолюбства, гардовитості та амораль
ності. Кожнога разу, коли Нефійф вnадали в злочестивість, 
один чи більше з ц,их гріхів обов'язково мали місц,е. Придивив-



шись до світу, чи можна сказати, що ці гріхи існують і досить 
поширені в наш час? Які саме гріхи в наш час найчастіше при
зводять до тога, що люди й народи впадають в злочестивість? 

Розуміння Писань 
Яків 2 

Рука провидіння (в. 13) - Бог 

Збільшуватися в беззаконні 
(в. 23) - зростати в злочести
вості 

� Розпуста (в. 23, 28, 33) -
: сексуальні гріхи 

Яків 2 : 1 З  - «Пишність вашого одягу» 

Сьогодні існує багато людей, які судять про інших людей за 
їхнім зовнішнім виглядом та одягом. «Фраза «пишність одягу» 
зустрічається на сторінках Книги Мормона більше десятка 
разів. Майже завжди вона описує людей, яким Господь дав 
процвітання, а вони запишалися собою і своїм майном, і почали 
приділяти більше уваги зовнішньому блиску, ніж внутрішній 
чистоті своєї посудини!» (McConkie and Millet, Doctrinal 
Commentary оп the Book о! Mormon, 2:14). 

Яків 2 :23-30 - Множинний шлюб без належного 

дозволу є мерзотою для Бога 

Щоб зрозуміти пояснення Якова, потрібно зауважити, що 
тільки Давида і Соломона було засуджено за те, що вони мали 
багато дружин і наложниць. Авраам, Яків та Мойсей, які також 
мали дружин і наложниць, не підпали під осуд. В сучасному 
одкровенні Господь пояснив, що Давид і Соломон згрішили, 
беручи дружин, яких Бог їм не давав (див. УЗ 132:34-39). 
Яків також пояснює одну з причин, через яку Господь інколи 
дозволяє множинний шлюб - це необхідність зростити сім'я 
для Нього, але якщо Він не заповідує робити це, множинний 
шлюб є забороненим (див. Яків 2:30). 

Яків 3 

Збудіть дари ваших душ (в. 11) - пробудіть свої здатності 
і відчуття 

Яків 3 : 1 1 - Що означає «друга смерть»? 

Всі діти Небесного Батька постануть перед Господом на суд. 
Ті, хто не покаялися і негідні отримати будь-яку ступінь слави, 
ті, хто помирають відносно того, що стосується праведності, 
будуть відсічені від присутності Бога. Це називають «другою 
смертю» (див. Алма 12:15-18; Геламан 14:14-19). 

Вивчення Писань 
Виконайте два з наступних завдань (А-В) під час вивчення 
Яків 2-3. 

А Знайдіть принци п  євангелії 

1. Порівняйте Яків 2:5 ;  Алма 12:3; і Учення і Завіти 6:16 та 
опишіть у своєму зошиті силу, яку має лише Бог і ті, кому 
Він дає їі. 

2. Як знання, що Бог має цю силу, впливає на молитви 
людини? 

Б Опанування П исань - Я кі в 2 : 1 8 - 1 9  

Перегляньте пораду Якова своєму народу про небезпеку 
гордовитості й багатства у Яків 2:12-21. Складіть чотири абзаци 
тексту, в якому опишіть, як змінилися б, відповідно, ваша 
сім'я, навчальний заклад, суспільство і вся країна, якби кожний 
наслідував пораді Якова, особливо з віршів 17-19. 

З робіть п ідсумок повчань Я кова 

Перегляньте повчання Якова про шлюб і цнотливість у Яків 
2:23-35; 3:10-12. Зробіть підсумок його повчань щодо жінок, 

Якїв 4 
Примиріться з Богом через 

Христову спокуту 

Що вам відомо про Спокуту Ісуса Христа? Який вплив на 
вас має Йога жертва? Чи розумієте ви, наскільки невідкладно 
й відчайдушно ви потребуєте Спасителя? Яків пророкував, 
що Юдеї, серед яких житиме Ісус, не розумітимуть Йога та 
Йога місію. Вони відкинуть Йога та Йога євангелію (див. 
Яків 4:15) і, внаслідок, як і Десять колін до них, вони будуть 
покарані й розсіяні. 

Розуміння Писань 
Яків 4 

Сходженням (в. 7) -
бажанням благословляти 

Примиріться (в. 11) 
станьте прийнятними для 
Бога через Спокуту 



Яків 4: 1 1  - «Первістки Христа» 

Кожна людина, яка будь-коли жила на землі, воскресне. 
Але ті, хто «примирилися З [Богом] через спокутування Христа» 
є «первістками Христа». Саме вони воскреснуть у першому 
воскресінні і успадкують целестіальне царство. 

Яків 4 : 1 4 - 1 7  - Ісус Христос є «єдиною певною 

основою» 

«Поглядання за відмітку» (Яків 4:14) означає, що Юдеї шукали 
чогось іншого, крім Ісуса Христа для свого спасіння. Яків 
пророкує, що Юдеї відкинуть Месію, «каменя, на якому вони 
мусять будувати і мати надійну основу» (в. 15). Потім він 
звертається до уривків Писань, які вказують на те, що Він має 
стати «єдиною певною основою» для Юдеїв (в. 16; див. Псалом 
118:22; Матвій 21:42). Якщо ми не беремо за основу Ісуса Христа, 
ми не зможемо отримати обіцяну вічну радість з Ним. У Яків 5-6 
пояснюється, як саме Юдеїв, а також весь дім Ізраїля буде-таки 
збудовано на основі Ісуса Христа. 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А чи Б під час вивчення Яків 4. 

А Формула непохитної віри 

Яків описує, як саме він здобув непохитну віру і силу переміщу
вати гори. 

1. Перегляньте Яків 4:6-7 і зверніть увагу на слова вивчаємо, 
одкровень, пророцтва, свідчення, надію і благодаттю. 

2. Вживаючи ці слова, опишіть, як саме, за словами Якова, ми 
можемо здобути таку могутню віру. 

Б Н авіщо прислухатися до Бога? 

Яків пише про велич Бога і вказує на те, чому нам слід прислу
хатися до Нього. Знайдіть у Яків 4:8-13 відповіді на наступні 
запитання: 

1. Як можемо ми пізнавати Бога? 

2. Якою силою було створено землю? 

3. Навіщо ми маємо прислухатися до порад Бога? 

4. Яке благословення отримують ті, хто примирився з Богом 
через Спокуту? (Див. також розділ «Розуміння Писань» 
до Яків 4:11.) 

5. Що означає «істина»? Хто знає всю істину? 

6. Враховуючи ваші відповіді на попередні запитання, що 
саме ви могли б сказати людині, яка не вважає за доцільне 
пізнавати Бога? 

Яків 5-6 
Алегорія про оливкове дерево 

Алегарія - ц,е історія, в якій застосовуються символи для 
пояснення важливих істин. Алегарія про оливкове дерево 
в Яків 5 розкриває нам ц,Їлі Господа в розсіянні й зібранні дому 
Ізраїля. В розділі 6 пророк Яків наводить підсумок галовних 
ідей алегарії, а наnрикінц,Ї розділу 4 запитує, як Юдеї змо
жуть коли-небудь будувати на «надійній основі» Ісуса Христа 
після тога, як вони відкинуть Йога (див. Яків 4:17). Знайдіть 
відповідь на ц,е запитання в Яків 5-6. 

Розуміння Писань 
Яків 5 : 1  - Пророк Зинос . Хто він? 

Зинос, а також Зинок та Неум були пророками часів Старого 
завіту. Біблія не містить їхніх писань, проте вони знаходилися 
на пластинах з латуні (див. 1 Нефій 19:10; розділ «Вивчення 
Писань» до 1 Нефій 19:10, с. 30). 

Яків 5 - Розуміння алегорії Зиноса 

Далеко не кожна деталь алегорії має символічне значення, 
проте деякі головні символи потрібно зрозуміти, щоб отримати 
розуміння алегорії. Наводимо символи, важливі для розуміння 
алегорії про оливкове дерево : 

СИМВОЛ Що саме він може відображати 

Виноградник Світ 

Господар Бог 
виноградника 

Слуги Пророки Господа 

Культивоване Дім Ізраїля, завітний народ Господа 
оливкове дерево 

Дике оливкове Іновірці, чи не-Ізраїльтяни (пізніше 
дерево в алегорії дикі віти відображають 

Ізраїль, який впав у відступництво) 

Віти Групи людей 

Коріння Завіти, які Господь укладає зі своїми 
ку льтиво ваного дітьми, постійне джерело сили 
оливкового дерева і життя для вірних 

Плід Життя чи діяння людей 

Обкопування, Робота, яку Господь виконує для 
підрізання, Своїх дітей, щоб допомогти їм бути 
удобрювання по слушними й «плодоносними». 



Перенесення віток 

Прищеплення 

Усохлі віти 

Кидати віти у 
BorOHb 

Розсіяння rруп людей по всьому 
світі або відновлення їх у тих місцях, 
звідки вони пішли 

Приєднання однієї rрупи людей 
до іншої стосується розсіяноrо Ізраїля, 
також означає «прийти до пізнання 
істинноro Месії» (див. 1 Нефій 10:14) 

Люди, які вмирають духовно через 
rpix та відступництво 

Суди Боrа 

Яків 5 : 8 - 1 0  - Що означає «прищеплювати» віти? 

Прищеплення віт 

З метою прищеплення, 
здорові, живі віти відрізають 
від дерева чи рослини і вжив
ля ють В інше дерево або 
іншу рослину (див. супрово
джувальну ілюстрацію). Віти 
в цій алегорії представляють 
групи людей, які Господь 
бере з одного місця і переса
джує на інше. У духовному 
значенні слово «прищеплення» 
означає «прийти до 
пізнання істинного Месії» 
(див. 1 Нефій 10:14). 

Яків 5 :8 ,  1 3 -14 ,  1 9 - 25 - «молоді і ніжні віти» 

дому Ізраїля 

«Молоді і ніжні віти», здається, вказують на тих людей, які 
реагують належним чином на «обрізання і удобрення» Богом 
і Його пророками. Вони краще сприймають навчання, ніж 
старі, укорінені віти, чи групи Ізраїльтян, яких буде відсічено 
й винищено. 

Президент Джозеф Філдінг Сміт навчав: «У цій притчі оливкове 
дерево - це дім Ізраїля . . .  На його рідній землі він почав вими
рати. Тому Господь взяв віти, такі, як Нефійці, такі, як загублені 
коліна, такі, як інші, про яких ми не знаємо, кого Господь 
вивів до інших частин землі. Він розмістив їх по всьому своєму 
винограднику, тобто по всьому світі» (Answers to Gospel Questions, 
соmр. Joseph Fielding Smith Jr. , 5 vols. [1957-66] , 4:204). 

Алегорія Зиноса допомагає нам зрозуміти, що розсіяння віт 
Ізраїля по всьому світі стало благословенням і для Ізраїля, і для 
решти дітей Небесного Батька, Іновірців. Старійшина Брюс 
Р. Макконкі, на той час член Кворуму Дванадцятьох Апостолів, 
пояснив: «Взагалі, Господь посилає на землю через родовід 
Якова [Ізраїля] тих духів, які в досмертному житті розвинули 
особливий талант духовності і розпізнання істини. Народжені 
в цьому родоводі, маючи кров Ізраїля в своїх венах, вони 
з легкістю сприймають євангелію, бо, так би мовити, мають 
віруючу кров» (Mormon Doctrine, 81). 

Розсіяний Ізраїль змішався з навколишніми Іновірцями, кров 
Ізраїля поширилася ще далі. Старійшина Джеймс Е. Фауст, 
на той час член Кворуму Дванадцятьох Апостолів, зауважив: 
«Розсіяння Ізраїля по всьому світі розкропило кров, яка несе 
в собі віру, для того, щоб багато народів у наш час мали змогу 
стати причасниками євангельського плану» (in Conference 
Report, Oct. 1982, 127; or Ensign, Nov. 1982, 87-88). 

Яків 5 :32 - 46 - Коли саме всі дерева вважалися 

ушкодженими? 

Частина алегорії, в якій всі дерева приносять злі плоди, здається, 
представляє період відступництва, який передував відновленню 
євангелії. Коли Господь промовляв до Джозефа Сміта під 
час Першого видіння, Він сказав Джозефу, що той не повинен 
приєднуватися до жодної з тогочасних церков, бо всі вони 
«неправильні» (Джозеф Сміт - Історія 1:19). 

Яків б 

Твердошиїм (в. 4) - впертим 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А та Б під час вивчення Яків 5-6. 

А 
Ч ого саме стосовно дому Ізраїля н авч ає 
алегорія З и носа? 

Після вивчення алегорії про оливкове дерево у Яків 5, напишіть 
у своєму зошиті, чи є наведені твердження істинними (так або 
ні), і запишіть вірші, в яких ви знайшли відповіді. (Схема на с. 64 
цього підручника допоможе вам у цьому.) 

1. Культивоване оливкове дерево представляє дім Ізраїля, 
а усохлі віти представляють злочестивих людей. 

2. Господар виноградника підрізав і підживлював дерево, 
щоб воно принесло хороші плоди. 

3. Ніжні й тендітні природні віти збунтувалися і були перене
сені або розсіяні, що було для них покаранням. 

4. Природні віти, посаджені на доброму грунті, які приносили 
і хороші, і злі плоди, вірогідно, представляють Нефійців 
і ЛаманіЙців. 

5. Настане час, коли всі дерева приноситимуть лише злі плоди. 
Тоді Господь почне відновлювати євангелію через пророка 
Джозефа Сміта. 

6. Віти дерев, які було розсіяно, пізніше буде знов прищеплено 
до свого природного дерева. 

7. Ніколи всі дерева не приносили лише хороші плоди. 

Я к саме ця алегорія стосується мене 

У своєму зошиті дайте відповідь на будь-які три запитання 
з числа наведених: 

1. У якій частині алегорії на вашу думку, ми живемо сьогодні? 
Чому? 

2. Чому, на вашу думку, Яків мав бажання зберегти цю довгу 
алегорію на пластинах? 

3. Що означає для вас розсіяння і зібрання Ізраїля? 

4. Як у цій алегорії розкривається турбота Небесного Батька 
про всіх Його дітей? 

5. Що саме Господь зробив у вашому житті, щоб «підрізати» 
і «підживляти» вас особисто? 

6. Яків 6 є коротким підсумком Яків 5. Які вірші з Яків 6:5-13, на 
вашу думку, найкраще відображають значення алегорії про 
оливкове дерево? Поясніть, чому ви вибрали саме ці вірші? 
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Перше відвідування 
До часів земного служіння Христа (вв. 3-14) 

� � y 
Культивоване 

оливкове дерево 
(Ізраїль) гине 

(вв. 3-4) 

Господар під різа є Основні віти 
й удобрює; відрізано і дикі віти 
з'являються прищеплено; 

декілька молодих ніжні віти сховано 
віт, але основні 

віти продовжують 
гинути (вв. 4-6) 

(вв. 7-14) 

у,охл�але� 1 
(вв. 7, 9) 

1 � 
Дике оливкове дерево 1 

(Іновірці; вв. 7, 9) 

1 

Перше відвідування: Бог бачив відступництво 
давнього Ізраїлю. Він послав пророків проголошувати 
покаяння, але небагато людей прислухалося до них. Він 
дозволив винищити злочестивих і навів Іновірців. Декілька 
праведних віт Ізраїля було розсіяно по всьому світі. 

І 

І 

Друге 
ВІДВІдування 

Третє 
ВІДВІдування 

За часів Христа (вв. 15-28) Велике відступництво 
(вв. 29-49) 

, , 
Хороші плоди 

(вв. 15-18) 

f Пш,,",й 'рунт ; 
хороші плоди 
(вв. 20-22) 

f Щ"ірпшй 'рунт; 
хороші плоди 
(в. 23) 

f ПЛоди (про ЦЮ 
віту більше не 
згадується; в.  24) 

f 1106рий 'рунт; 
хороші й злі плоди 
(в. 25) 

Друге відвідування: 
Бог бачив, що Ізраїль 
(старе коріння дерева) було 
врятовано і він приніс 
хороші плоди. Розсіяні віти 
Ізраїля також принесли 
хороші плоди, за винятком 
Нефійців та Ламанійців, 
чиї плоди були частково 

Злі плоди 
(вв. 29-37) 

-t Злі плоди і (вв. 39, 46) 

-t Злі плоди 
і (вв. 39, 46) 

-t Лише злі плоди і (вв. 39, 46) 

Третє відвідування: 
Бог побачив, що 
християнство (старе 
коріння дерева, що 
складалося з Ізраїльтян 
та Іновірців) ушкоджене, 
проте коріння все ще 
залишається добрим. 
Природні віти, які було 

хорошими і частково злими. І розсіяно, також стали 
ушкодженими. 

Четверте 
ВІДВІдування 
Зібрання Ізраїля, євангелія 

поширюється по всьому світі (вв. 50-76) 
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Природні віти 
зростають, старі 

віти спалено 
(вв. 57-58, 65-73) 

Тисячоліття 

• 

(вв. 76-77) 

Всі дерева стають, 
як одне, і приносять 

природні плоди 
(вв. 74-76) 

, 
Коли знову з'являться 

злі плоди, хороші 
плоди будуть зібрані, 

а виноградник 
спалено (в. 77) 

Четверте відвідування: Бог і Його слуги відновлять євангелію в їі 
чистоті. Вони почнуть збирати розсіяний Ізраїль і понесуть євангелію 
по всьому світі. З підсиленням праведності злочестиві будуть винищені, 
доки зовсім не залишиться злочестивості (Друге пришестя Ісуса Христа). 
Праведність домінує протягом тривалого часу (Тисячоліття). Коли зло 
знов з'явиться в світі, Бог відділить праведних від злочестивих і очистить 
землю вогнем. 
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Якїв 7 
Вчення людські проти сиJrn: Божої 

Чи доводилося вам обгаворювати євангелію з добре освіченою, 
красномовною людиною, яка не тільки не вірить сама, але 
й критично ставиться до вашої віри ? Це може викликати 
занепокоєння і, певною мірою, навіть страх. В розділі Яків 7 
пророк Яків розповідає про таку подію. Зауважте, чому Якова 
«не можна було похитнути» в йога вірі (Яків 7:5). 

Розуміння Писань 
Яків 7 

Перекручують (в. 7) -
змінюють 

Блюзнірство (в. 7) - коли про 
святі речі говорять без поваги, 
неблагоговійно, злоречиво 

Яків 7: 1 3 - 20 Небезпека вишукування ознак 

«Покажи мені ознаку», - сказав Шерем (Яків 7:13), але отримав 
не зовсім те, чого бажав. Сатана переконав Шерема, що немож
ливо знати щось, чого не можна побачити. Яків знав, що хоч ми 
й не можемо бачити Святого Духа, сила Його є незаперечною. 
Віруючим в Ісуса Христа обіцяно ознаки не для того, щоб у них 
з' явилась віра, але, як наслідок їхньої віри. Ті, хто, не маючи 
віри, вимагають ознак, будуть засуджені саме тими доказами, 
яких вони вишукують (див. УЗ 63:9-11). 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А та Б під час вивчення Яків 7. 

А Дізнайтеся про суп ротивника Я ко ва 

Щоб краще зрозуміти, чого саме навчав Шерем і чому він мав 
змогу ввести в оману так багато людей, перепишіть речення 1-9 
до свого зошита і заповніть відсутні частини в них інформацією 
з Яків 7:1-9. Після цього дайте відповіді на запитання 10 та 11. 

1. Шерем навчав, що не буде ніякого _________ _ 

2. Він трудився __________________ _ 

3. І був він _______________________________________ _ 

4. Тож досконало знав ________________ _ 

5. Отже, міг застосовувати велику силу _________ _ 

6. Джерелом його сили був ______________ _ 

7. Він навчав, що люди не повинні очікувати Пришестя Христа, 
але замість того дотримуватися закону ________ _ 

8. Він сказав, що Яків не може знати про Пришестя Христа 
тому, що він не може розповідати про _______________ _ 

9. Шерем сказав, що немає ніякого Христа, не було і ніколи не 

10. Два останні вислови Шерема суперечать один одному. 
Поясніть, чому обидва вислови 8 і 9 не можуть бути істинними 
одночасно. 

11. Як це пояснює вам стиль роботи диявола? 

& Дізнайтеся про сті й кі сть Я ко ва 

Перегляньте Яків 7:5 ,  8, 10-12, 21-22 і напишіть декілька речень 
у своєму зошиті, описуючи принаймні три причини, з яких 
неможливо було «похитнути» Якова знанням та силою красно
мовства Шерема. 



Що ви маєте знати перед тим ,  
я к  читати Еноша 
Енош був СИНОМ Якова (див. Яків 7:27), а, отже, й онуком Легія. 
Енош завершує свій літопис, вказавши, що він почав старіти і, 
що 179 років минуло з того часу, як Легій залишив Єрусалим. 
Це дозволяє сказати, що його літопис було написано приблизно 
за 420 років до Р. х. 

ЕНОlII 1 
Сила прощення 

Лише декільком людям, таким, як Павло, Енош та Алма 
молодший, усвідомлення серйозності гріха й славної природи 
Божих обіцянь праведникам, здається, відкрилося в одну 
мить. Зміна на краще (навернення) не завжди може статися 
настільки раптово. Стосовно процесу покаяння Президент 
Езра Тефт Бенсон сказав: 

«Ми маємо бути обережними, намагаючись ставати все 
більш і більш богоnодібними, щоб не розчаруватися і не втра
тити надію. Стати подібним до Христа - це довічна справа, 
яка часто характеризується повільним зростанням і майже 

невідчутними змінами. Писання містять вражаючі історії 
людей, чиє життя nриголомшливо змінилися в одну мить: 
Алми молодшого, Павла на шляху до Дамаска, Еноша, який 
молився до пізньої ночі, царя Ламонія. Такі дивовижні при
клади явлення сили, що змінює навіть тих, хто закореніли 
в гріхах, надають упевненості, що Спокута може торкнутися 
навіть тих, хто знаходиться в глибокому розпачі. 

Але ми маємо бути обережними, обговорюючи ці дивовижні 
приклади. Хоча вони реальні й могутні, вони скоріш виняток, 
ніж правило. Бо на кожного Павла, на кожного Еноша і на 
кожного царя Ламонія існує сотні й тисячі людей, для яких 
процес покаяння значно менш помітний, значно менш від
чутний. День у день вони наближаються до Господа, навіть не 
усвідомлюючи, що будують богоnодібне життя» (<<А Mighty 
Change о! Heart,» Ensign, Oct. 1989, 5). 

Під час вивчення Книги Еноша, зверніть увагу на передумови 
його історії - на те, що спонукало Еноша стати навколішки 
і волати до Господа «в палкій молитві і благанні за свою власну 
душу» (Енош 1:4). Зверніть увагу також на результат -
як для нього, так і для інших - того, як він шукав і одержав 
відпущення своїх гріхів. 

Розуміння Писань 
Енош 1 

Повчанням (в. 1) - вченням : Жорстокими (в. 20) -
і настановам, схожим на ті, які � лютими, безжалісними 
люблячі батьки дають своїм 
дітям 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А чи Б під час вивчення Енош 1 .  

А Я ка саме мол итва? 

1. Прочитайте Енош 1:1-10 
і в своєму зошиті зробіть 
перелік слів, які описують 
думки й почуття Еноша 
під час молитви. Чим 
відрізнялася молитва 
Еноша від багатьох інших 
молитов? 

2. Поясніть, як ми, наслі
дуючи приклад Еноша, 
можемо зробити 
наші власні молитви 
більш ефективними. 



Б у чому полягає п р и родн и й  результат 

п рощення ? 

1. Перш за все, природно 

й зрозуміло, Еноша непокоїло 

його власне спасіння (див. 

Енош 1:1-8). Отримавши про

щення своїх гріхів, коло його 

занепокоєнь розширилося. ® 
? 

Накресліть наведену діаграму у своєму зошиті й позначте, 

за кого саме Енош молився вдруге (див. в.  9-10) і втретє 

(див. в. 11-17). 

2. У чому полягає схожість між молитвами Еноша й відчуттями 

Легія в І  Нефій 8:10-187 Що саме кажуть нам Енош і Легій 

про істинно навернених і народжених знов7 

Книга Ярома 11 
Що нам відомо про Ярома? 
Яром був сином Еноша, онуком Якова і правнуком Легія 

(див. Яром 1:1 ) .  У його книзі описується період часу приблизно 

в шістдесят років, від 420 до 361 років до Р. х. (див. Енош 1:25; 

Яром 1:13). 

Яром 1 

Дотримуйтеся заповідей 
та процвітайте 

Члени істинної Церкви мають радість ще й тому, що бачать 
здійснення nророцтв і обіцянь Господа в своєму особистому 
житті. Декілька разів Господь обіцяв Нефію і йога народові, 
що якщо вони дотримуватимуться заповідей Бога, то 
досягнуть успіху на цій землі й будуть врятовані від своїх 
ворогів (див. 1 Нефій 1:20; 2:20-24). Яром написав свою книгу, 
як свідчення того, що Господь дотримується своїх обіцянь. 
Зауважте, що саме мали робити Нефійці за часів Ярома, 
аби перемагати своїх ворогів. 

Розуміння Писань 

Яро.м l 

Задовольняє мене (в. 2) -

достатньо для мене 

Не богохульствували, 
також не блюзніли (в. 5) -

не говорили нешанобливо 

про священне; не були 

легковажними 

Суперечках і розбраті (в. 13) -

незгодах, сварках, незлагоді 

> 

> 

> 

> 



Вивчення Писань 
Виконайте завдання А під час вивчення Яром 1.  

А З н а йдіть перел і к  

Яром писав: « І  були ми таким чином підготовлені до  зустрічі 

з Ламанійцями, щоб вони не перемогли нас» (Яром 1:9). 

Ким був Омній? 
Омній був сином Ярома, онуком Еноша і правнуком Якова. 

В чому полягає унікальність цієї книги? 
Книга Омнія містить писання п'яти різних Нефійських 

літописців і охоплює проміжок часу від 361 до 130 років до Р. х. 
(див. Яром 1:13; Мосія 1:10). Книга Омнія є також останньою 

книгою, перекладеною з Малих пластин Нефія (див. «Головні 

джерела походження Книги Мормона», с. 12). 

1. Прочитайте вірші 4-8 і складіть у своєму зошиті перелік 

принаймні трьох способів того, як Нефійці готувалися 

зустріти своїх ворогів. 

2. Зі свого переліку виберіть один спосіб, який міг би допомогти 

вам подолати спокуси і вплив Сатани. Поясніть, чому це не 

дозволить Сатані долати вас. 

Омній 1 

Царі Нефійські від Омнія 
ДО Веніямина 

Книга Омнія складається лише з тридцяти віршів. Її писали 
п'ятеро різних людей nротягом приблизно 200 років. Незва
жаючи на стислість записів цих людей, вони допомагають 
нам дізнатися, що саме відбувалося в проміжок між часами 
літописця Омнія і часами правління царя Веніямина. Особли
вий інтерес становлять події за днів царя Мосії І, батька 
царя Веніямина, коли праведним Нефійцям знов було наказано 
втекти до іншої частини землі. 

Розуміння Писань 

ОМllій 1 

Устави (в. 2) -

заповіді, закони, правила 

Викривлена (в. 17) -

відрізнялась від правильної 

Сімені (в. 25) -

ді тей чи нащадків 



Омній 1 : 1 2 -30 - Хто є хто у Книзі Омнія? 

Амалекій, п'ятий літописець книги Омнія, згадує наступні різні 
групи людей в Омній 1:12-30 (див. також розділ «Хронологічна 
таблиця Книги Мормона», с. 199): 

• Нефійців, які пішли за царем Мосією І з землі Нефія 
в пустиню, доки не дісталися землі Зарагемлі 

• Ламанійців (та тих Нефійців, які приєдналися до них), 
що залишалися в землі Нефія 

• Народ Зарагемлі (їх інколи називають Мулекійцями), 
які вийшли з Єрусалима за часів Седекії 

• «Коріантумра і вбитих його людей» (в. 21; їх називають 
Яредійцями), які прийшли від Вавилонської башти 

• Групу Нефійців, яку Зениф повів з землі Зарагемлі назад 
до землі Нефія 

Вивчення Писань 
Виконайте будь-які три з наступних завдань (А-Д) під час 
вивчення Омній 1. 

А Знайдіть схожість 

Книга Омнія містить писання п'ятьох різних людей: Омнія, 
Амарона, Кеміша, Авінадома та Амалекія. 

1. Запишіть ім'я кожного з них у своєму зошиті. Поруч 
з кожним ім'ям вкажіть вірші, написані цією людиною. 

2. Про які схожі події писали Омній, Амарон, Авінадом та 
Амалекій? Що ми можемо дізнатися з них про цей 
приблизно 200-річний період, який охоплено в цій книзі? 

Б Порівняйте 

Прочитайте спочатку Омній 1:12-13, а потім 1 Нефій 2:1-4 
та 2 Нефій 5:5-8. 

1. Що є спільного між ними? 

2. Як саме вони є прикладами того, чого Нефій повчав 
у 1 Нефій 1:20? 

3. Який урок особисто для себе ви можете отримати з цих 
уривків? 

в Зді йснення пророцтва 

І сім'я Легія, і народ Зарагемлі (Мулекійці, як їх інколи нази
вають) втекли з Єрусалима, але в різні часи. Одна важлива 
різниця між ними полягає в тому, що, на відміну від народу 
Зарагемлі, члени сім'ї Легія взяли з собою Писання. Перегляньте 
Омній 1:14-17 і поясніть, який вплив мала ця різниця на 
народ Зарагемлі та, як це демонструє істинність слів Господа 
до Нефія в 1 Нефій 4:12-17. 

Покажіть зв' язок між групами 

у своєму зошиті накресліть схему, за наведеним нижче зразком 
і позначте пять різних груп людей, про які згадується в книзі 
Омнія. Включіть опис кожної з груп та важливі дати (див. розділ 
«Розуміння Писань» до Омній 1:12-30; «Хронологічна таблиця 
Книги Мормона», с. 199). За бажанням, позначте ці групи на 
полях свого примірника Писань у книзі Омнія. 

® 

Знайдіть відпо відь 

Амалекій завершує свій літопис підсумком життя царя 
Веніямина, сина царя Мосії І. Під час читання Омній 1:23-30 
дайте відповіді на наступні запитання у своєму зошиті: 

1. Наскільки успішним був цар Веніямин у війні? 

2. Чому Амалекій передав Нефійські літописи царю 
Веніямину? 

3. Як ми можемо дізнатися про праведність Амалекія? 

4. Що сталося з першою групою, яка залишила Зарагемлю 
з бажанням повернутися до землі Нефія? 



Книга , включена поза хронологічним 
порядком 
Невелика за обсягом книга під назвою Слова Мормона була 

написана пророком і літописцем Мормоном приблизно 

в 385 році від Р. Х. , більш ніж через 500 років після останнього 

запису в книзі Омнія. Вона становить собою пояснення 

Мормона щодо включення Малих пластин Нефія разом з його 

скороченням Великих пластин Нефія до Книги Мормона. 

Ви дізнаєтесь більше про пророка Мормона пізніше, під час 

вивчення його писань. 

Слова Мормона 1 

Слова пояснення 

Мормон, як і Нефій (див. 1 Нефій 9:5; 19:3), не знав навіщо 
потрібні два різновиди літописів, які охоплюють той 
же самий період часу. Мормон повністю включив Малі пла
стини Нефія разом зі своїм скороченням Великих пластин 
Нефія, тому що Господь надихнув йога зробити це. Знайдіть 
у Писаннях місце, де пояснюється, чому Мормон відчував 
особливу важливість Малих пластин. (Див. «Головні джерела 
походження Книги Мормона», с. 12), щоб отримати більше 
інформації. 

Розуміння Писань 

Слова Мормона 1 

І багато відходів геть 
до Ламанійців (в. 16) -

багато Нефійців пішли 

і приєдналися до Ламанійців 

Слова Мормона 1 :5-7 - Якою була та мудра мета, 
заради якої було включено Малі пластини Нефія? 
Господь наказав Нефію вести два різновиди літописів: історич

ний літопис на Великих пластинах і - з «особливою метою» 

релігійний літопис на Малих пластинах (див. 1 Нефій 9). Хоча 

Мормонове скорочення Великих пластин Нефія й охоплювало 

період часу від Легія до царя Веніямина, він (Мормон), за 

натхненням «для мудрої цілі» (Слова Мормона 1:7), помістив 

Малі пластини Нефія, які охоплювали той же самий проміжок 

часу, разом зі скороченням. Він помістив їх, не зробивши жодних 

змін. За поясненням того, якою була ця мудра ціль, зверніться 

до розділу «Розуміння Писань» до 1 Нефій 9:3-6 (с. 20) .  

Вивчення Писань 
Виконайте два з наступних завдань (А-В) під час вивчення 

Слова Мормона 1.  

А Зіставте фразу з визначе н н я м  

Інколи важко дізнатися, про які саме пластини говорить 

Мормон, вказуючи на різні літописи, з якими він працював. 

Запишіть наведені фрази у своєму зошиті. Прочитайте Слова 

Мормона 1:1-9 і зіставте одне з чотирьох визначень з кожною 

фразою. За бажанням, запишіть відповідне визначення 

на полях свого примірника Писань поруч з кожною фразою. 

Фрази 

«Літопис, який я робив» (Во 1) 

«Ці літописи» (Во 2) 

«Пластин Нефія» (Во 3) 

«Літописи, які були передані в мої руки» (Во 3) 

«Я знайшов ці пластини» (Во 3) 

«Що Є на цих пластинах, приємне для мене» (Во 4) 

«Я вибрав саме це» (Во 5) 

«Мій літопис» (Во 5) 

«Пластин Нефія» (Во 5) 

«Я візьму ці пластини» (Во 6) 

«До закінчення мого літопису» (Во 9) 



Визначення 

1. Книга Мормона 

2. Історичний літопис Нефія (Великі пластини) 

3. Релігійний літопис Нефія (Малі пластини) 

4. Зібрання літописів, якими Мормон користувався 
для написання свого скорочення 

Хто писав книгу Мосії 
В Книзі Мормона ті книги, які знаходилися на Малих пластинах 

Нефія (1 Нефій - Омній), не були скорочені Мормоном. Він 

помістив ці пластини без жодних змін разом зі своїм скорочен

ням Великих пластин. Починаючи з книги Мосії ми читаємо 

Мормонове скорочення Великих пластин Нефія. 

Книга Мосії названа на честь царя і пророка Мосії який був 

сином царя Веніямина і внуком царя Мосії І, про ЯКОГО ви читали 

в книзі Омнія (див. Омній 1:12). 

Що ви можете знайти в цій книзі? 
В книзі Мосії ви прочитаєте про великих героїв, таких, як цар 

Веніямин, цар Мосія ІІ, Авінадій та Алма старший. Ви також 

Б Складіть п роект обкл ад и н ки для кн и ги 

у своєму зошиті намалюйте обкладинку для Малих пластин 

Нефія, яка б відображала зміст книги. Розробіть їі такою, щоб 

люди зацікавилися книгою. Прочитайте Слова Мормона 1:3-6 

і знайдіть ідеї які, можливо, варто буде реалізувати в оформ

ленні обкладинки. 

в Складіть хронологі чну ш калу 

Хоча Книга Мосії починається з часів, коли цар Веніямин 

вже був старим, Мормон бажав, щоб ми знали про його великі 

досягнення. Після читання Слова Мормона 1:12-18 складіть 

хронологічну шкалу подій життя царя Веніямина. Після цього 

в одному реченні підведіть підсумок його життя. 

знайдете розповіді про великих негідників, таких, як цар 

Ной та Амулон. А найголовніше, ви знайдете євангелію Ісуса 

Христа, пояснену у великих пр оповідях і проілюстровану 

в захоплюючих історіях. 

Книга Мосії починається приблизно від 130 року до Р. Х. і закін

чується приблизно в 91 році до Р. Х. Однак вона не є цілісною 

та нерозривною історією. У своєму скороченні Мормон переплів 

разом літописи трьох груп Нефійців, між якими існував зв'язок: 

• Нефійців в 3арагемлі (Мосія 1-8 ;  25-29) 

• Нефійців, які пішли за Зенифом до землі Нефія (Мосія 9-22) 

• Алми старшого і його групи навернених (Мосія 23-24) 

Наступна схема ілюструє частину літопису Книги Мормона, 

яку охоплює книга Мосії (див. «Хронологічна таблиця Книги 

Мормона», с. 199 для більш детальної інформації). 
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Мосія 1 
Важливість СВЯI.IJ;еmmх літописів 

Чи уявляли ви коли-небудь, яким би було ваше життя без 
Біблії і Книги Мормона? Що знали б ви про мету ц,ьога 
земнога життя і на що б могли розраховувати після смерті ? 
Так само, як Книга Мормона є для нас надійним свідченням 
тога, що Джозеф Сміт був пророком Бога, пластини Нефія 
і пластини з латуні були для Нефійців свідченням тога, 
що Господь насправді вивів їхніх предків з землі Єрусалима. 

Під час читання Мосія 1-5 пам'ятайте, що вчення Господа 
не давалися для закликання злочестивих до покаяння. 
Ці Нефійці дотримувалися заповідей і були вірними своїм 
завітам, ось чому ц,ар Веніямин бажав дати їм нове ім'я 
(див. Мосія 1:11). Зверніть увагу на те, яким було ц,е нове 
ім' я, і як ви можете отримати таке саме благасловення. 

Розуміння Писань 
Мосія 1 

Таємниці (в. 5) - істини, 
які можна пізнати лише через 
віру і одкровення 

Виродилися (в. 5) - поступово 
впали у відступництво 

Вивчення Писань 

: Таким, що порушує 
� подружню вірність (в. 13) -
� аморальним, який не 
: дотримується своїх завітів 
� і обіцянь 

Виконайте завдання А та Б під час вивчення Мосія 1. 

А Зро біть запис в уя вному щоденнику 

Уявіть, що ви Мосія 11, син царя Веніямина. Дослідіть Мосія 1:1-8 
і зробіть запис у своєму зошиті (уявивши, що це ваш щоден
ник), в якому наводився б підсумок порад, які ваш батько 
дав вам у цих віршах. Не забудьте включити, щонайменше, 
два важливих принципи, яких він навчав стосовно Писань. 

Б Про ведіть опитування 

Перегляньте Мосія 1:11-18 і запишіть, щонайменше три 
запитання для опитування, по одному запитанню до кожної 
з підбірок віршів: 11-12, 13-15 та 16-18. Не забудьте додати 
відповіді. 

Мосія 2 
Служіmrn Богові 

Наприкінці свога життя 
ц,ар Веніямин відчув 
бажання звернутися до 
свога народу з проповіддю 
євангелії і представити їм 
новога ц,аря. Звернення 
ц,аря Веніямина почи
нається в Мосія 2 і продо
вжується в розділах 3 та 4. 
Ця могутня проповідь 
допомогає нам краще зрозу-

міти євангелію. Пам'ятайте, що ц,я проповідь призначалася 
не для невірних членів Церкви, а для людей, які жили в мирі. 
Піддані ц,аря Веніямина були вірними членами Церкви, гато
вими зробити наступний крок у своєму прогресі до духовнога 
народження (див. Мосія 1:11; 5:7). Під час вивчення проповіді 
ц,аря Веніямина зауважте, які саме причини для nрагнення 
людини стати «святою через спокуту Христа» (Мосія 3:19) 
він висуває. 

Розуміння Писань 
Мосія 2 : 1 6 - 1 7  - Чому Бог вимагає від нас служити 

один одному? 

Президент Меріон Дж. Ром ні, який служив членом Першого 
Президентства, навчав: 

«Служіння не є чимось, що ми маємо витримувати на цій 
землі, аби здобути право на життя в целестіальному царстві. 
Служіння є самою суттю піднесеного життя в целестіальному 
царстві. 

Знаючи, що служіння приносить радість нашому Небесному 
Батьку і знаючи, що ми бажаємо бути там, де Він, і стати такими, 
як Він, для чого тоді нам заповідано служити один одному? 
О, заради того світлого дня, коли все це здійснюватиметься 
природно завдяки чистоті наших сердець. У той день не буде 
жодної необхідності в заповіді, бо ми самі відчуватимемо, що 
насправді щасливі лише тоді, коли беремо участь в альтруїстич
ному служінні» (in Conference Report, Oct. 1982, 135; or Ensign, 
Nov. 1982, 93) . 



Мосія 2 : 20 - 24 - Чому цар Веніямин називає нас 

«нічого не вартими служителями»? 

Цар Веніямин наводить дві причини, чому саме ми не варті. 
По-перше, все, що ми маємо, і все, чим ми є, можливе лише 
завдяки дару життя, який Бог дає всім Своїм дітям (див. Мосія 
2:23). Ми заборгували Йому навіть нашим життям. По-друге, 
навіть, якщо ми послушні, «він негайно благословить вас ; і ось 
чому він заплатив вам. А ви все ще в боргу перед ним» (в. 24). 
Найголовнішим з цих благословень є, звичайно, дар Спокути. 
Ціна, яку Ісус Христос сплатив, щоб викупити нас з гріха і смерті, 
є безмежною, і ми ніколи не зможемо їі відплатити. Однак, нам 
не слід вважати, що Бог порівнює все, що Він зробив для нас, 
з усім, що ми робимо для Нього. Він любить нас і радіє кожному 
нашому зусиллю служити і бути послушними. 

Мосія 2 : 27- 28 - Що означає «звільн ити сві й одяг від 

вашої крові»? 

у давньому Ізраїлі в поселеннях зазвичай будували башту, де 
знаходився вартовий, який попереджав народ про небезпеку, 
що наближалася. Якщо вартовий своєчасно не попереджав 
про наближення ворога, він ніс відповідальність за життя всіх 
людей, загиблих під час нападу, або, говорячи мовою Старого 
завіту, їхня «кров» була на руках та одязі вартового. Цар Веніямин 
розумів, що його покликання пророка і царя дуже схоже на 
покликання вартового на башті (див. Езекиїл 33:1-9). Якщо він 
віддано не навчатиме, не свідчитиме і не закликатиме людей 
до покаяння, їхня «кров» (в духовному розумінні) буде на його 
одязі (див. також Яків 1:18-19). 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А-В під час вивчення Мосія 2. 

А О п и ш іть 

1. Перегляньте Мосія 2:9-16 і опишіть царя Веніямина, як 
провідника, включаючи всі його риси, наведені в цих віршах. 

2. Чи мали б ви бажання жити в тому місці, де править такий 
цар? Чому? 

Б О п анування П и с а н ь  - М осія 2 : 1 7  

Цар Веніямин пояснив, що КОЛИ МИ служимо людям, насправді 
ми служимо Богу. 

1. Чому, на вашу думку, Господь вимагає від нас служити один 
одному? (див. розділ «Розуміння Писань» до Мосія 2:16-17 за 
додатковою інформацією). 

2. Опишіть випадок, коли ви виконували альтруїстичне 
служіння і опишіть ваші почуття стосовно цього. 

в 
Замисл іться н ад вчен н я м и  ца ря 

Ве н і я м и н а  

Проповідь царя Веніямина містить важливі вчення, над якими 
варто серйозно замислитися. Прочитайте Мосія 2:18-41 і дайте 
відповідь на будь-які три з наступних запитань: 

1. Про чиї слова нагадує вам Мосія 2:18 (див. Лука 22:24-26)? 
Чого саме ці слова навчають вас стосовно праведних 
провідників? 

2. Прочитайте Мосія 2:20-24. Чому саме ми є «нічого не вартими 
служителями»? Які почуття, на вашу думку, має Бог до нас, 
навіть якщо ми «не варті»? 

3. Прочитайте Мосія 2:25 та Геламан 12:4-13. В якому значенні 
ми «навіть менші за прах землі»? 

4. Перегляньте Мосія 2:27-28. Чому цар Веніямин побажав звер
нутися до свого народу востаннє? Що ми маємо робити, аби 
бути певними, що наш одяг не заплямовано кров'ю наших 
ближніх? (див. розділ «Розуміння Писань» до Мосія 2:27-28 за 
додатковою інформацією). 

5. Що означає вийти на «відкритий бунт проти Бога» (див. 
в. 36-37). Опишіть, як мінімум, дві ситуації в яких 
член Церкви вашого віку може чинити «відкритий бунт» і, 
можливо, не усвідомлювати цього. 

6. У віршах 38-41 цар Веніямин говорить про «жахливе 
становище» та «щасливий стан». Що означає кожна з цих 
фраз? Хто опиниться в кожному з цих станів? 

Мосія 3 
Пророцтво про Христа 

Мосія 3 є продовженням чудової проповіді царя Веніямина 
до свого народу. Більш ніж за сто років до народження 
Христа, ангел явився царю Веніямину і надзвичайно детально 
розповів йому про пришестя Спасителя. Зверніть увагу 
на пояснення, де говориться, як Спаситель зможе допомогти 



нам повернутися до Небеснога Батька. Після читання ц,ьога 
розділу ви матимете краще розуміння тога, що Христос 
зробив для всіх нас. 

Розуміння Писань 
Мосія 3 

Вседержитель (в. 5) 
Всемогутній 

Скинії з глини (в. 5) 
фізичному тілі 

Спокутує (в. 11, 16) -
заплатить ціну 

Смиренною (в. 19) -
готовою слухатися 

Мосія 3 : 1 5  - «Символів, і натяків» 

Символи і натяки образно навчають і свідчать про величніші 
істини. Закон Мойсея містить багато символів, які навчали 
і свідчили про майбутнє життя і служіння Спасителя. Напри
клад, первородні бездоганні ягнята, яких приносили в жертву 
були символами і нагадували (були натяками) про майбутню 
викупну жертву Ісуса Христа, як Агнця Божого (див. Алма 25:15). 

Мосія 3 : 19  - Що означає «тілесна людина»? 

Що означає «скине З себе оболонку тілесної людини»? 

Старійшина Ніл А. Максвелл, член 
Кворуму Дванадцятьох Апостолів, 
пояснив: 

«Перш за все, тілесна людина 
є «ворогом для Бога» (Мосія 3:19) . 
Це означає, що такі особи будуть 
(незалежно від того, чи розуміють 
вони повною мірою наслідки свого 
опору, чи ні) протидіяти головній 
меті Бога для всього людства, 
якою, як ми знаємо, є «привести 
безсмертя і вічне життя людині» 

(Мойсей 1:39). Виходячи з наших вічних інтересів, тілесна людина 
нам зовсім не товариш, навіть якщо інколи ми почуваємося 
в їі товаристві, «як вдома» . . .  

Замість того, щоб стати святою, схожою на дитину і підко
ритися нашому вічному Батьку, тілесна людина чинить бунт 
і наполягає на тому, щоб йти своїм власним шляхом. Вона 
є інфантильною, а не схожою на дитину. 

Тілесна людина також уперто намагається знайти щастя 
в беззаконні - неймовірно наївне уявлення про природу щастя 
і природу всесвіту . . .  

Отак і виходить, що тілесна людина, намагаючись жити 
«без Бога в світі» й по-рабськи даючи волю своїм природним 
інстинктам, в дійсності живе «у стані, протилежному станові 
щастя» (Алма 41:11)>> (Notwithstanding Му Weakness [1981] ,  71-72) . 

Вивчення Писань 
Виконайте два з наступних завдань (А-В) під час вивчення 
Мосія 3. 

А З робіть перел і к  

Ангел навчав царя Веніямина про Пришестя Ісуса Христа. 

Під час читання Мосія 3:1-8 зробіть перелік п'ятьох важливих 
фактів стосовно Христа. 

Кого сп асає кров Христа? 

Якби Ісус Христос не заплатив Спокутою за наші гріхи, ми 
не могли б мати спасіння. В Мосія 3:11-18, цар Веніямин вка
зує на три групи людей, яких «спокутує» кров Христа. Знай
діть ці вірші і опишіть ці три групи людей. Що, за словами 
царя Веніямина, ми маємо робити заради отримання спа
сіння, яке «має прийти В спокутуючій крові Христа, Господа 
Вседержителя» (в. 18)? 

Опанування П исань - Мосія 3 : 1 9  

Щоб допомогти вам зрозуміти важливість принципу «скинути 
З себе оболонку тілесної людини і стати святою», дайте 
відповіді на наступні запитання під час вивчення Мосія 3:19: 

1. Хто це - «тілесна людина» і чому вона є ворогом для Бога? 
(див. 1 Коринтянам 2:12-12; Алма 41:11; розділ «Розуміння 
Писань» до Мосія 3:19) . 

2. Як саме Святий Дух «надихає» нас? 

3. Як Спокута Ісуса Христа допомагає вам стати святим? 
(див. Мосія 5:2; 27:25-26). 

Мосія 4 
Отримайте і підтримуйте 

прощеlПІЯ своїх гріхів 

Нас запрошено скинути з себе «оболонку тілесної людини» 
і стати «святою через Спокуту Христа Господа» (див. 
Мосія 3:19). В Мосія 4 ви прочитаєте про те, як народ ц,аря 
Веніямина з успіхом зробив ц,е. Після ц,ьога ц,ар розповів їм, 



як уникнути втрати цьога великога благасловення, яке 
вони отримали. Зверніть увагу на те, як, за словами царя 
Веніямина, справжнє навернення змінює людину. 

В Мосія 4 завершується звернення царя Веніямина до 
свога народу, яке почалося в Мосія 2. Пам'ятайте, 
що Мормон включив декілька додаткових повчань царя 
Веніямина до Мосія 5. 

Розуміння Писань 
Мосія 4 

Він кинув оком навколо себе 
(в. 1) - подивився навкруги 

Тілесному стані (в. 2) -
земному чи занепалому стані 

Звертався до вас (в. 16, 22) -
просив чи благав про 
допомогу 

Вивчення Писань 

Не простягну йому руки 
(в. 17) - утримаюсь від надання 
допомоги 

Не передам (в. 17, 21, 26) -
не дам, не поділюся 

Звинувачуєте її (в. 22) -
піддаєте їі осуду, як негідну 

Жадаєте (в. 25) - егоїстично 
бажаєте 

Виконайте завдання А чи Б та завдання В чи Г під час вивчення 
Мосія 4. 

А П роаналізуйте події 

Дивовижна зміна сталася з народом завдяки застосуванню 
в житті повчань царя Веніямина. 

1. Прочитайте Мосія 4:1-3 і в своєму зошиті дайте відповіді на 
запитання з наведеної таблиці. 

Що саме 
вони 

усвідомили? 

Чого вони 
просили? 

Яким був 
наслідок? 

2. Як те, що сталося з цим народом, є прикладом того, що, 
за словами царя Веніямина, вони мали зробити в Мосія 3:197 

3. В чому полягає схожість між цим та тим, що Легій бачив 
у видінні7 (див. 1 Нефій 8:10-12). 

Б Знайдіть перел і ки 

Цар Веніямин бажав, щоб його народ розумів, як отримати 
спасіння в царстві Бога. Як показано в Мосія 4:1-3, вони пережили 
почуття, що супроводжують відпущення гріхів через віру. 

1. У віршах 4-10 цар Веніямин докладніше пояснює, що саме 
необхідно для спасіння. Вивчіть ці вірші й складіть у своєму 
зошиті перелік істин, які, за його словами, ми маємо розуміти 
(див. вв. 5-7), а також перелік принципів, у які, за його 
словами, ми маємо спершу «вірити», а потім «виконувати» їх, 
щоб отримати спасіння (див. вв. 8-10). 

2. Навіть після того, як ми отримали прощення і нас було 
очищено, не завжди легко залишатися чистим. Прочитайте 
вірші 11-12 і зробіть перелік того, що, за словами царя 
Веніямина, ми маємо робити, щоб «утримувати прощення 
[наших] гріхів». 

3. у віршах 12-13 цар Веніямин перелічує благословення, які 
стануть нашими, «якщо» ми будемо діяти згідно з ученнями 
з вірша 11. Зауважте, що «утримування прощення [наших] 
гріхів» є лише одним з благословень, які надходять через 
послушність. Зробіть перелік благословень, про які він 
згадує, виберіть два з них і поясніть, чому вони є бажаними 
особисто для вас. 

Я ки м и  будуть їхні відмовки? 

Наведений малюнок ілюструє думки царя Веніямина щодо 
тих людей, які відмовляються надавати допомогу бідним. Про
читайте Мосія 4:17-25 і в своєму зошиті завершіть висловлення, 
які може сказати людина в кожній з цих ситуацій. Яким, 
на відміну від наведеного, їхнє ставлення має бути за словами 
царя Веніямина 7 

я не буду 
ділитися, бо . . .  

я не можу 
поділитися, бо . . .  

r Опанування П исань - Мосія 4 : 30 

1. У своєму зошиті намалюйте схему або плакат з девізом чи 
ілюстрацією ідеї якої цар Веніямин навчав у Мосія 4:30. 

2. Поясніть чому, на вашу думку, важливо «стежити» за своїми 
думками, словами і діями. 



Мосія 5 
Станьте дітьми Христа 

Завершивши проповідь, описання якої знаходиться в Мосія 2-4, 
цар Веніямин дає пораду своєму народові. Ми читаємо її 
в Мосія 5. Пам'ятайте, що його проповідь призначалась добрим 
і nослушним людям, щоб надихнути й змотивувати їх 
на здобуття більш високого рівня праведності та істинного 
навернення (див. вступ до Мосія 1 У цьому nутівнику для 
навчання, с. 73). Зверніть увагу на пораду царя Веніямина, яка 
допомогла народу змінитися, та на більше благословення, 
яке вони отримали, внаслідок цієї зміни. 

Розуміння Писань 
Мосія 5 

Назвою (в. 8) - іменем Христа 

Мосія 5:7 - Чому ми звемося дітьм и Христа? 

Наш Небесний Батько є батьком наших духів (див. Євреям 12:9). 
Наші земні батьки є батьками наших фізичних, смертних тіл. 
у своїй великій проповіді цар Веніямин пояснює, що завдяки 
Своїй Спокутній жертві, Ісус Христос є батьком нашого нового, 
духовного народження (див. Мосія 3:19; 5, 7). «Сильна зміна» 
в серцях народу царя Веніямина є визначним прикладом «наро
дження знову» (див. Мосія 4:2-3 ; 5:2; 27:24-26; Іоанн 3:5). Прези
дент Джозеф Філдінг Сміт навчав, що Христос «став батьком 
нашим, бо Він дав нам безсмертя чи вічне життя через Свою 
смерть і жертву на хресті» (Answers to Gospel Questions, 4:178-79). 

Мосія 5 : 8 - 1 5  - Що означає «Взяти на себе ім'я Христа»? 
Старійшина М. Рассел Баллард, член Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів, пояснив: «Через хрищення ми беремо на себе ім'я 
Христа та обіцяння робити те, що робив би Він, включаючи 
дотримання заповідей Бога. В свою чергу Господь обіцяє послати 
Свій Дух, щоб наставляти, підтримувати і втішати нас [див. 
2 Нефій 31:13; Мосія 18:8-10]. Можливо, найголовнішим є те, що 
Він обіцяє простити нам ті наші гріхи, в яких ми щиро каємося 
[див. 2 Нефій 31:17] . В прямому значенні цього слова, ті, хто 
входять У води хрищення, змивають свої гріхи. Вони виходять 
з христильної купелі вільними від гріхів і чистими, наче в той 
день, коли вони народилися» (Our Search For Happiness [1993] , 90). 

Взяття на себе імені Христа не є одномоментною подією. Прези
дент Бойд К. Пекер, Діючий президент Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів, сказав: «Деяких цікавить, чи не занадто рано їх 
було охрищено. Бо якби вони могли охриститися зараз, то мали 
б «чистий початок». Але це не є необхідним ! Через обряд при-

частя ви поновлюєте завіти хрищення. Коли ви задовольняєте 
всі вимоги покаяння, якими б тяжкими вони не були, ви можете 
отримати прощення, і ваші провини вже більше не турбувати
муть ваш розум» (in Conference Report, Apr. 1997, 10; or Ensign, 
Мау 1997, 10). 

Зауважте, наскільки значною є різниця між євангелією та 
ідеями світу. Здається, багатьох людей цікавить, «хто вони». 
Цар Веніямин наголошує, що більш важливим питанням буде: 
«Чиї ви?». Взяти на себе ім'я Христа означає належати Йому 
за завітом. Коли час нашого перебування на землі буде завер
шено, нас або «називатимуть ім'ям Христа» (Мосія 5:9) і ми 
будемо належати Йому (див. в.15) , або нас «мусять називати 
якимось іншим іменем» і ми будемо належати не Христу, 
а Сатані (див. в .  10; див. Алма 5:38-39). 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А під час вивчення Мосія 5. 

А Поя сніть , що відбулося 

у розділі Мосія 5 показані деякі важливі кроки, які всім нам 
потрібно зробити, аби прийти до Христа. 

1. За наведеним зразком накресліть у своєму зошиті таблицю 
і заповніть клітинки відповідями на запитання. (Необхідно, 
щоб клітинки були достатнього розміру.) 



Якої 

«могутньої 
зміни» 

зазнав народ 
і чому ця зміна 

сталася? 
(див. 

Мосія 5:1-4). 

Яке саме 
бажання 
виникло 
у людей? 

(див. 
Мосія 5:5-6). 

Що сталося 
далі? 

(див. 
Мосія 5 :7-9). 

2. Опишіть сучасний приклад того, як намагання стати 
духовним сином чи дочкою Христа впливає на повсякденну 
поведінку людини. 

Мосія 6-7 
Народ Лімrія в залежності 

Записавши імена всіх тих, хто увійшов в завіт з Христом, 
ц,ар Веніямин призначив свога сина Мосію (Мосію П) правити 
ц,арством. Що саме, на вашу думку, новий ц,ар мав робити 
в першу чергу? Вас може здивувати те, що зробив Мосія. Ми 
вже читали про Нефій1j,iв, які повернулися до землі Нефія 
в Омній 1:27-30. Історія подій, що сталися з ними, наведена 
в Мосія 7. В Мосія 9-22 ви знайдете більш детальну розповідь 
про них. 

Розуміння Писань 
Мосія 7 

Надокучаннями (в. 1) - постійними проханнями 

Мосія 7: 1 - 6 - Де знаходилася земля Легія-Нефія 

стосовно до землі Зарагемлі? 

Якось, після прибуття царя Мосії І (батька царя Веніямина) 
до Зарагемлі, група людей висловила бажання повернутися 
назад до землі Нефія. Мандрівка першої групи зазнала невдачі 
через суперечки (див. Омній 1:27-28). Друга група, яку вів 
Зениф з успіхом заснувала поселення в землі Легія-Нефія (див. 
Омній 1:29-30, Мосія 7:9, 21) .  Приблизно через п'ятдесят років 
після цього, цар Мосія 11 надіслав групу людей під проводом 
Аммона довідатись, що сталося з людьми Зенифа (див. Мосія 
7:1-6). За більш детальною інформацією зверніться до розділу 
«Імовірне розташування місць, що згадуються в Книзі Мормона 
(стосовно один до одного)>> (с. 198). 

Земля на п івночі 

Західне море 

ф 

Вивчення Писань 

Спустошення 

-е • .... 
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.е 

.. 
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.. -.. 
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Земля першоrо 
успадкува ння 

Східне море 

Виконайте завдання А чи В під час вивчення Мосія 6-7. 

А Складіть свій вл асний запис 

Цар Веніямин запропонував записати імена тих, хто увійшов 
У завіт слідувати Ісусу Христу (див. Мосія 6:1). У наш час в Церкві 
ми також ведемо записи. Кожного члена Церкви включено 
в запис, де вказано його сімейні зв'язки і важливі дати. Так само, 
як це робилося в народі царя Веніямина, ваше ім' я записано, 
як ім'я людини, яка уклала завіт з Христом. Зробіть перелік 
декількох головних подій, які сталися чи ще мають статися 
у вашому житті. Вкажіть дати подій, які вже сталися. 

Н апишіть л иста 

Уявіть, що ви живете за часів Лімгія. Дехто з членів вашої сім'ї 
захворів і не міг бути присутнім під час звернення Лімгія до 
свого народу. Прочитайте Мосія 7:17-33 і напишіть листа своїм 
домашнім, детально розкриваючи важливі принципи, яким 
навчав ЛімгіЙ. Не забудьте пояснити наступне: 

1. З якої причини народ може «заспокоїтися» (в. 18)? 

2. З якої причини Ламанійці дозволили народу повернутися 
до землі Легія-Нефія? 

3. Якою є справжня причина нинішніх проблем? 

4. Що саме слід робити людям, аби визволитися? 



Мосія 8 
Що означае слово провидець? 

В Мосія 7 ц,ар Лімгій коротко пояснює, що саме сталося 
з йога народом з тога часу, як йога дід, Зениф повів колонію 
Нефійц,Їв із землі Зарагемлі назад до землі Легія-Нефія. 
В Мосія 8 Аммон пояснює Лімгію, яким чином можна 
перекладати давні літописи і в чому полягає різниц,я 
між пророком та nровидц,ем. Чому Лімгій мав потребу 
в ц,Їй інформац,ЇЇ? Як ц,ей розділ допомагає вам бути більш 
вдячними за nровідниц,тво Церкви в наш час? 

Розуміння Писань 
Мосія 8 

Тлумачити (в. 6) -
перекладати 

Роз'їдені (в. 11) - ушкоджені 

Тлумачі (в. 13) - Урім і Туммім 

: Непроникливим (в. 20) -
� твердим, несхильним 
� сприймати навчання 

Мосія 8 : 1 6  - «Провидець Є також одкровителем 

і пророком» 

3 описання Аммона в Мосія 8:13-18, ми дізнаємося, що хоч 
і пророк, і провидець проголошують слово Бога, провидець має 
засоби для отримання одкровення від Бога, якими володіє 
не кожний пророк (див. в. 13). Він може з божественною ясністю 
бачити не тільки майбутнє, але й минуле, а також приховані 
речі (див. в. 17). Силою Бога провидець бачить те, що є невиди
мим для природного ока (див. Мойсей 6:35-36). Кожного разу, 
коли ми підтримуємо провідників Церкви на Генеральній 
конференції, ми визнаємо Перше президентство Церкви та 
Кворум Дванадцятьох Апостолів, як пророків, провидців та 
одкро вителів. 

Вивчення Писань 
Виконайте будь-які два з наступних завдань (А-В) під час 
вивчення Мосія 8. 

А Н адішл іть послання та карту 

Лімгій розповів Аммону про пошукову експедицію, яку він 
відрядив на північ з метою знайти 3арагемлю. Хоч вони 
й не знайшли 3арагемлю, проте відкрили землю Яредійців 
(її також називають землею на півночі або Спустошенням). 

1. У своєму зошиті намалюйте карту за зразком тієї, що 
знаходиться в розділі «Розуміння Писань» до Мосія 7:1-6, 
і покажіть лінією імовірний маршрут цієї пошукової 
експедиції (див. також карту на с. 198). 

2. Уявіть, що ви очолюєте ту експедицію. Прочитайте Мосія 
8:7-11 і напишіть послання з описанням того, що ви знайшли. 

Поя сніть , що це означає в наш час 

1. Прочитайте Мосія 8:13-18 і опишіть, які саме дари мав цар 
Мосія як провидець, що робили його більш, ніж пророком 
(див. розділ «Розуміння Писань» до Мосія 8:16 за додатковою 
інформацією ). 

2. Перегляньте декілька нещодавніх послань від сучасних 
пророків, провидців і одкровителів (з виступів на конфе
ренції Церковних журналів чи інших доступних джерел) 
і опишіть деякі істини та небезпеки, які вони, на відміну від 
більшості людей у світі, бачать. 

Мосія 9-10 
Початок літопису Зенифа 

Під час читання Мосія 9-24 пам'ятайте, що там йдеться про 
дві, а іноді три різні групи Нефійц,Їв, які жили в різних части
нах землі (див. наведену ілюстрац,ЇЮ, а також Хронологічну 
таблиц,ю Книги Мормона на с. 199). 

Пам'ятайте, що Мосія І був попереджений Господом взяти 
праведних, які підуть за ним і «[утікати] з землі Нефія» 
(Омній 1:12). Він і йога народ знайшли іншу групу людей, що 
жили в землі, яку вони називали Зарагемля. Зрештою, народ 
Зарагемлі приєднався до йога народу, і Мосія І став їхнім 
ц,арем. Сnадкоємц,ем Мосії І став йога син Веніямин, а потім 
йога внук Мосія ІІ. 



Через деякий час після прибуття Мосії І до Зарагемлі, Зениф 
повів групу Нефійців назад до землі Нефія (див. Омній 1:27-30; 
Мосія 7:21). Там він заснував поселення серед Ламанійців 
і став ц,арем над своїм народом. Розділи Мосія 9-22 взяті 
з літопису Зенифа. Літопис охоплює більш ніж nятдесят 
років і включає літописи спадкоємців Зенифа: йоzo сина 
Ноя і внука Лімгія. Також ви прочитаєте про Авінадія та 
Алму старшоzo, двох великих пророків, місії яких по-різному 
розпочалися і дуже по-різному завершилися. 

Мосія І 
(Омній 1:19) 

� ле�:�::Фі' 

Р. Х. 

Поселення 
3енифа 

Мосія 11 
(Мосія 6:3) 

� � 
Зениф � Лімгій 

(Мосія 19:26) (Мосія 7:9, 
21-22; 9:1) Ной 

(Мосія 11:1) 

Розуміння Писань 
Мосія 9 

Першого успадкування 
(в. 1) - місця висадки після 
прибуття до Америки 

� Туги (в. 19) - великого горя 

Мосія 1 О: 1 1 - 1 8  - Небезпека облудних традицій 

Ламанійці навчали своїх дітей мати «вічну ненависть» до 
Нефійців через облудні традиції, яким вони навчилися від своїх 
батьків (див. Мосія 10:13-17). Мосія 10:11-18 демонструє істин
ність одкровення, яке отримав пророк Джозеф Сміт: «А Злоче
стивий приходить і забирає світло та істину в дітей людських 
через непослушність і через традиції їхніх батьків» (УЗ 93:39). 

Старійшина Річард Г Скотт, член Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів, навчав, як ми можемо уникнути втрати світла 
євангелії з причини облудних традицій: 

«Ретельно вивчайте Писання і поради пророків, щоб зрозуміти, 
якою є Господня воля щодо способу вашого життя. Потім 
оцініть кожну складову свого життя і зробіть необхідні зміни. 
Шукайте допомоги в тих, кого ви поважаєте і хто зміг відки
нути деякі вкорінені переконання або традиції які не перебу
вають у гармонії з Господнім планом. Коли сумніваєтеся, 
запитайте себе: «Чи це те, чого Спаситель чекає від мене?» . . .  

Я свідчу, що ви подолаєте переш
коди до щастя і знайдете більший 
спокій, якщо на перше місце 
будете ставити членство в Церкві 
Ісуса Христа, а його вчення зробите 
основою свого життя. Там, де 
сімейні або національні традиції 
вступають у конфлікт з ученнями 
Бога, відмовтеся від них. Там, де 
традиції або звички перебувають 
в гармонії з його вченнями, їх 
потрібно плекати і дотримуватися, 
щоб зберегти свою культурну спадщину. Е одна спадщина, 
яку не слід змінювати ніколи. Це спадок, який приходить 
від того, що ви дочка чи син Небесного Батька. Заради щастя, 
контролюйте своє життя цією спадщиною» (in Conference 
Report, Apr. 1998, 112, 114; чи Ліягона, липень 1998, с. 91-92). 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А чи Б під час вивчення Мосія 9-10. 

А П ри йдіть та гол ос пророка почуйте 

Історія в Мосія 9 дає відповідь на дуже сучасне запитання: 
«Яка користь мати живого пророка серед нас, якщо ми не 
прислухаємося до того, що він каже?» 

1. Перегляньте Омній 1:12-13 і поясніть, хто саме повів 
Нефійців з землі Нефія до Зарагемлі і навіщо. 

2. Перегляньте Мосія 9:1-3 і опишіть, хто саме вів ці групи 
Нефійців назад до землі Нефія і навіщо. 

3. Прочитайте Мосія 9:4-19 і зробіть підсумок того, що сталося 
з Нефійцями, які повернулися до землі Нефія. 

4. Досвід їхніх стосунків з Ламанійцями відкриває причину, 
з якої Господь від початку велів їм залишити це місце. 
Що це за причина? 

5. Опишіть зміну, яка сталася з цим народом в період, 
описаний в Мосія 9:3 та Мосія 9:17-19, а також те, як ця 
зміна врятувала їх. 

6. Народ Зенифа отримав важливий урок. Але вони могли 
б уникнути війни і спасти життя багатьох, якби просто 
прислухалися до свого пророка, Мосії І і залишилися в землі 
Зарагемлі. Згадайте пораду, яку нещодавно дав Церкві 
живий пророк. Наведіть три принципи, дотриманню яких 
він навчав нас і опишіть, яких проблем, на вашу думку, 
ви могли б уникнути, якби слідували його пораді. 



6 Застосуйте пораду Господа 
у своєму житті 

В Мосія 10:11-18 наведено значну кількість лжетрадицій 
ЛаманіЙців. Цим традиціям вони навчали своїх дітей та 
підбурювали їхню ненависть до НефіЙців. 

1. Для кожної з наведених подій опишіть Ламанійське облудне 
вірування чи тлумачення, а потім поясніть, що відбулося 
насправді: 

а. Вихід з Єрусалиму 

б. Перетинання моря 

в. Прибуття до землі обіцяної (чи землі їхнього першого 
успадкування) 

г. Втеча Нефія і всіх вірних від Ламана та Лемуїла в пустиню 

2. Перегляньте висловлення старійшини Скотта в розділі 
«Розуміння Писань» до Мосія 10:11-13. Поясніть, як саме 
ви можете зрозуміти, які зі звичаїв чи традицій, притаман
них вашому народу чи вашій культурі, не перебувають 
у гармонії з євангелією Ісуса Христа. 

Мосія 11-12 
Злочестивий цар Ной 

та пророк Авінадій 

Як змінюється життя, коли у людей праведні провідники ? 
Згадайте, що сталося з народом nраведного ц,аря Веніямина 
в Мосія 1-5. Що, на вашу думку, сталося з народом Зени фа, 
коли злочестивий ц,ар Ной правив ними? Під час читання 
Мосія 11-12 зауважте знов, наскільки риси характеру та 
вчинки провідників впливають на життя Їхнього народу. 
Зверніть увагу на те, який вплив справило сміливе свідчення 
Авінадія на його народ. 

Розуміння Писань 
Мосія 11 

Наложниці (в. 2) -
законні дружини, які мали 
нижчий соціальний статус 
і менше прав, порівняно 
зі звичайною дружиною 

Розпусту (в. 2, 6) -
сексуальні гріхи 

Відгодованих тварин (в. 3) -
молодих тварин, відгодованих 
до забою 

Стали ідолопоклонниками 
(в. 7) - почали поклонятися 
лжебогам 

Поручні (в. 11) - невеличка 
стіна, висотою до грудей 

Притулком (в. 13) - місцем 
захисту 

Повіями (в. 14) - аморальними 
жінками 

П'яницею (в. 15) - людиною, 
яка зловживає вином, 
алкоголіком 

Мосія 1 1 : 2 - «Багато жінок і наложниць» царя Ноя 

На той час Господь заборонив практику, за якою дозволялося 
мати більше, ніж одну дружину чи мати наложниць (див. розділ 
«Розуміння Писань» до Яків 2:23-30, с. 61). 

Мосія 12 

Пошестю (в. 4) - хворобами 

Заганяв їх у глухий кут 
(в. 19) - смути в ЇХ 

: Перекручуєте (в. 26) -
� змінюєте, спотворюєте 

Мосія 1 2 :31 - 32 - «Чи приходить спасіння через 

закон Мойсея?» 

Авінадій поставив запитання злочестивим священикам царя 
Ноя: «Чи приходить спасіння через закон Мойсея?» (Мосія 12:31) .  
Вони відповіли, сказавши, що людина може отримати 
спасіння, дотримуючись закону Мойсея. Однак ця відповідь 
є вірною лише частково. Авінадій дає більш повну відповідь 
в Мосія 13:27-35. 

Вивчення Писань 
Виконайте два з наступних завдань (А-В) під час вивчення 
Мосія 11-12. 

А З аверш іть перел і к  

1 .  Знайдіть наступні слова в Мосія 11:1-15 і до  кожного з них 
складіть речення, пояснюючи, які зміни відбулися в царстві, 
коли Ной прийшов до влади: 

а. Заповіді е. Ідолопоклонство 

б. Жінки є. Будинки 

в. Гріх ж. Башта 

г. Одна п'ята з. Галасливе життя 

д. Священики і. Вино 

2. Вкажіть на відмінності між царем Ноєм і царем Веніямином, 
про якого ви читали в Мосія 1-2. Кого з них ви бажали б мати 
своїм провідником? Чому? 



Б Порівняйте пророцтва 

Господь прикликав Авінадія попередити царя Ноя і його народ 
про те, що вони повинні покаятися, бо інакше їх буде покарано. 

1. Дослідіть Мосія 11:20-25 і знайдіть фрази «якщо вони не 
покаються» та «якщо цей народ не покається». Зробіть пере
лік чотирьох покарань, які, за словами Авінадія, очікують 
народ, якщо вони не покаються. 

2. Що зробили цар Ной і його народ, коли почули послання 
Авінадія? (див. Мосія 11:26-29). 

3. У Мосія 12 ми читаємо, що через два роки Господь знову 
послав Авінадія пророкувати народу. В Мосія 12:1-7 знайдіть 
слова, «покараю», «спричиню», <<зроблю» і зробіть перелік того, 
що, за словами Авінадія, станеться з цим народом. 

4. Як слова «покараю», «спричиню», «зроблю» відрізняють друге 
пророцтво Авінадія від його першого застереження 
в Мосія 11:20-25? 

5. Прочитайте Мосія 12:8 і поясніть, що, за словами Господа 
до Авінадія, станеться з народом цього разу, «якщо вони не 
покаються». 

в Знайдіть суч асне застосування 

в Мосія 12:9-37 ви прочитаєте про ув'язнення Авінадія і початок 
його допиту царем Ноєм та його священиками. 

1. Перегляньте вірші 9-16 і поясніть, якою, на вашу думку, була 
справжня причина гніву людей на Авінадія. Як цей приклад 
можна застосувати до нашого часу, коли деяким членам 
Церкви буває важко сприйняти пораду пророка? 

2. З якої причини, за словами Авінадія в Мосія 12:27, священики 
не розуміли Писань? Прочитайте також 1 Коринтянам 2:11-14 

і поясніть, чого ці обидва уривки Писань навчають нас про 
те, як зробити вивчення Писань значно кориснішим. 

Мосія 13-14 
Авінадій докоря€ злочестивим 

священикам 

Даючи нам завдання, Господь разом з ним дає нам і силу 
виконати йога (див. 1 Нефій 3:7). Завдання Авінадія nол.яzало 
в тому, щоб закликати ц,аря Ноя і йога народ до покаяння. 
В Мосія 13-14 ви прочитаєте, в який дивовижний спосіб Господь 
допоміг Авінадію виконати ц,е завдання. Під час читання 
йога сміливога свідчення уявіть, як Авінадій навчає ц,ьому 
впливових політичних лідерів нашога часу. Яким, на вашу 
думку, було б їхнє ставлення до ньога? 

В Мосія 14 ми читаємо, як Авінадій ц,итує розділ Ісая 53, 
де описано, яку ціну Христос заплатить за наші гріхи і якою 

невдячністю Йому відплатять люди за ц,ей дар. Чому, на 
вашу думку, Авінадій ц,итує саме ц,ей розділ злочестивим 
священикам? 

Розуміння Писань 
Мосія 13 

Закон обрядів і таїнств (в. 30) - йдеться про ритуали і обряди 
закону Мойсея 

Мосія 1 3 : 1 0  - «Буде символом і натя ком на те, 

що має статися» 

Символи і натяки образно навчають і свідчать про величніші 
істини (див. розділ «Розуміння Писань» до Мосія 3:15, с. 74). 

Авінадій попередив царя Ноя і його священиків, що будь-які 
дії щодо нього з їхнього боку будуть «символом», або натяком 
на те, що станеться з ними. Про здійснення цього пророцтва 
ви прочитаєте пізніше в Мосія 19 та Алма 25. 

Мосія 1 3 : 27-28 - «Спасіння не приходить тільки 

через закон» 

В Мосія 13:27-28 Авінадій виправив хибну ідею, виголошену 
священиками царя Ноя (див. Мосія 12:31-32). Він навчав, що 
саме тільки виконання закону Мойсея не приведе їх до спасіння, 
бо всім їм необхідний Спаситель, щоб спокутувати їхні гріхи, 
інакше «вони повинні неминуче загинути, незважаючи на 
закон Мойсея». 

Старійшина Брюс Р. Макконкі, на той час член Кворуму Дванад
цятьох Апостолів, застосував цей самий урок для нашого часу: 

«Тепер давайте уявимо сучасний випадок. Уявіть, що ви маєте 
Писання, євангелію, священство, Церкву, обряди, порядок 
і навіть ключи царства - все що зараз є, до останньої йоти і 
краплі - однак немає Христової Спокути. Що тоді? Чи можемо 
ми отримати спасіння? Чи спасуть нас всі наші добрі справи? 
Чи отримаємо ми нагороду за всю нашу праведність? 

Звичайно ж, ні. Ми не отримуємо спасіння одними лише спра
вами, якими б добрими вони не були; ми отримуємо спасіння 
тому, що посланий Богом Син пролив Свою кров у Гефсиманії 
і на Голгофі, щоб викупити всіх нас. Ми отримуємо спасіння 
кров'ю Христа (див. Дії 20:28; 1 Коринтянам 6:20). 

Перефразовуючи Авінадія: «Спасіння не приходить лише через 
Церкву; і якби не Спокута, яка є вільним даром завдяки милості 
Бога, то всі повинні неминуче загинути, незважаючи на Церкву 



і все, що належить до неї» (Doctrines о! the Restoration: Sermons and 
Writings о! Вrисе R. McConkie, ed. Mark L. McConkie [1989], 76). 

Мосія 14 

Ні постаті, ні миловидності 
(в. 2) - ні звичайної краси, 
ні привабливості 

Вивчення Писань 

: Кара за наш спокій була 
� на ньому (в. 5) - кара, якої 
� зазнав Христос, завдяки якій 
: ми маємо спокій 

Виконайте завдання А та В або Б чи Г під час вивчення 
Мосія 13-14. 

А Н апишіть листа 

Уявіть, себе слугою в залі суду царя Ноя. Ви були там, коли 
Авінадія привели на суд. Виходячи з прочитаного вами 
в Мосія 12:17-14:12, напишіть у своєму зошиті листа другові, 
описуючи, те, що відбулося. Не забудьте включити підсумок 
учень Авінадія і його пророцтв. Опишіть також реакцію царя 
і його священиків та будь-які незвичайні події, які в той час 
відбулися. Завершуючи, напишіть, яке враження склалося 
у вас стосовно пророка Авінадія. Цей лист може послужити 
конспектом для майбутнього виступу на причасних зборах. 

Б Десять запо відей у наш ч ас 

В Мосія 12:34-13:24 Авінадій цитує Десять заповідей цареві Ною 
та його священикам. 

1. Знайдіть і позначте кожну з Десятьох заповідей у своїх 
примірниках Писань (порівняйте з Вихід 20:3-17). 

2. Виберіть будь-які три з заповідей і до кожної з них в декількох 
реченнях напишіть, як саме змінилося б місце, де ви живете 
і суспільство, якби кожний вірив в них і дотримувався б їх. 

в Проаналізуйте відпо відь Аві надія 

Авінадій запитав злочестивих священиків, чи може людина 
отримати спасіння, дотримуючись закону Мойсея (див. Мосія 
12:31-32). Вони відповіли, сказавши, що людина може отри
мати спасіння через дотримання цього закону. Тоді Авінадій 
пояснив, чому їхня відповідь була лише частково справедливою 
(див. Мосія 12:33-13:26). Він погодився з тим, що дотримання 
заповідей Бога, включаючи Десять заповідей, які отримав 
Мойсей, є необхідним, проте цього недостатньо. Тоді він дав 
їм дуже важливий урок. Прочитайте Мосія 13:27-35 і дайте 
відповіді на наступні запитання: 

1. Що, за словами Авінадія, станеться з законом Мойсея 
в майбутньому? 

2. Якою була мета закону Мойсея? (див. вв. 29-30). 

3. Чого саме Господь намагався навчити людей через обряди 
і жертви закону Мойсея? (див. вв. 31-35). 

4. Чому одного лише закону було недостатньо для спасіння 
(див. також Римлянам 3:20, 23; 2 Нефій 2:5-7). 

5. Як саме пояснення Авінадія про місце закону Мойсея може 
стосуватися також законів і обрядів євангелії у наш час? 
(див. розділ «Розуміння Писань» до Мосія 13:27-28). 

Зіставте фразу з ві ршем 

Для підкріплення свого повчання про необхідність Спасителя, 
Авінадій цитує деякі вчення пророка Ісаї про Ісуса Христа. 

1. Прочитайте Мосія 14 і перепишіть наведені речення до 
свого зошита. Поруч з кожним з них напишіть номер вірша, 
в якому знаходиться наведена істина. 

а. Він помер із злочести
вими, хоч не зробив 
нічого поганого. 

б. Він постраждав за наші 
гріхи, і покарання Його 
принесло нам спокій. 

в. Більшість людей відки
нула Його, що завдало 
Йому багато горя. 

г. Він не намагався захис
тити Себе чи врятувати 
Своє життя. 

д. Ісус Христос є праведним слугою, який Своєю Спокутою 
спасе багатьох. 

Мосія 15-16 
Авінадій навча€ про Ісуса Христа 

і роз' ясlПO€, хто саме отрима€ спасіння 

Чи ви мали коли-небудь нагаду обгаворювати особи ст іть Бога 
з членом іншої християнської ц,еркви ? Більшість христи
янських ц,ерков підтримують учення про Трійц,ю, за яким Бог 
Батько, Ісус Христос і Святий Дух є різними виявами чи 
проявами тієї ж самої Істоти. Коли пророк Джозеф Сміт 
бачив Батька й Сина у священному гаю, він дізнався, що 
Божество складають три окремі Особи (див. Джозеф Сміт -
Історія 1:15-20; УЗ 130:22-23). 

в Мосія 15 Авінадій навчає, що Ісус є «Батьком і Сином» і що 
«Вони Є одним Богам, так, самим Вічним Батьком небес 
і землі» (вв. 2, 4). Спершу ц,і слова можуть збити з nантелику, 
але коли вони розуміються належним чином, то відкри
вають важливу істину стосовно Божества, особливо стосовно 
Ісуса Христа, - істину, на яку ми інколи не звертаємо уваги. 
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Читайте уважно, щоб не пропустити цю істину під час 
вивчення свідчення Авінадія. 

в Мосія 15-16 Авінадій завершує 
повчати царя Ноя і йога злочес
тивих священиків. Зверніть 
увагу на йога пояснення щодо 
тога, хто саме отримає 
спасіння через Спокуту Ісуса 
Христа і кога саме не 
буде викуплено. Прочи
тавши ці розділи, ви 
будете здатні краще 
пояснити, чога 
очікувати після 
воскресіння всьога 
людства. 

Розуміння Писань 
Мосія 15 

Авінаоій 

Підкоривши плоть (в. 2) -
зробивши фізичне тіло 
послушним 

Сім'я (в. 10) -
дітей, нащадків (вживається 
тут в символічному 
чи духовному значенні) 

Мосія 1 5 : 1 -7 - Чому Христос є одночасно і Батьком , 

і Сином? 

у 1916 році Перше Президентство та Кворум Дванадцятьох 
Апостолів зробили детальне проголошення щодо природи 
Батька й Сина. Далі наведено декілька прикладів того, коли саме, 
згідно з їхнім вченням, Ісуса Христа представлено, як Батька: 

1. Він є Творцем усього і тому в багатьох уривках Писання 
Його називають «самим Вічним Батьком небес і землі» 
(див. Мосія 15:4; 16:15; Алма 11:38-39; Етер 4:7). 

2. Він є Батьком усіх тих, хто приймає Його спокутну жертву 
і складає з Ним завіт бути ПО слушним Його вічній євангелії 
(див. Мосія 5:7; 15:10-13; Етер 3:14; УЗ 25:1) .  

3. Він є Батьком завдяки «божественному делегуванню влади». 
Це означає, що Спаситель є наділеним повною владою та 
повноваженнями представником Свого Батька. Будь-яка 
дія Його, як виконавця Батьківської волі, матиме незмінні 
та зв'язувальні наслідки, оскільки вона виконана обраною 
Батьком довіреною особою. 

Мосія 1 5 : 2 1  - Що означає «перше воскресіння»? 

«Перше воскресіння», про яке говорить Авінадій, починається 
від Воскресіння Ісуса Христа. В цей час багатьох людей, гідних 
целестіальної слави, які померли до Нього, було воскрешено. 
Коли Спаситель прийде вдруге, Він проголосить те, що носить 
назву «ранок першого воскресіння», коли інші, гідні целе
стіальної слави, померлі люди воскреснуть (див. УЗ 88:96-98). 
Перше воскресіння продовжуватиметься до кінця Тисячоліття. 
(Див. McConkie, Mormon Doctrine, р. 640). 

Мосія 16 

Тілесним, хтивим, 

диявольським (в. 3) -
зосередженим на фізичних 
насолодах і світських бажаннях 

Вивчення Писань 

Тління (в. 10) - смертне життя 

Нетління (в. 10) - безсмертя 

Виконайте два завдання з-поміж А-Г та одне завдання з-поміж 
Д-Е під час вивчення Мосія 15-16. 

А Н а ведіть п ідсумок вчення 

Прочитайте слова Авінадія в Мосія 15:1-7 і поясніть, як Ісус 
може бути одночасно «Батьком і Сином» (див. розділ «Розуміння 
Писань» до Мосія 15:1-7 за додатковою інформацією). 

Б Я ки м  може бути з а п итання? 

Далі наведено декілька фраз з Мосія 15:8-9. Ці вірші пояснюють, 
як Ісус Христос визволяє нас від гріха та смерті. Замисліться над 
кожною з фраз і скажіть, на яке саме запитання кожна з них 
могла би бути відповіддю. 

«Розірве пута смерті» 

«Стати посередником 
для дітей людських» 

«Сповненим співчуття» 

«Взявши на себе їхні 
беззаконня» 

«Виконавши вимоги 
справедливості» 

в Знайдіть перел і к  

Яким може бути запитання? 

Авінадій наводить приклади того, чому Ісус Христос є Батьком. 

1. Прочитайте Мосія 15:11-13 і зазначте дві групи людей, яких 
називатимуть «сім'я» Ісуса Христа. 

2. Прочитайте вірші 14-17 і опишіть іншу групу людей, 
яку можна назвати «сім'ям» Христа тому, що вони робили 
те саме, що й люди з другої вказаної вами групи. 



r Хто воскресне п ід ч ас першого 
воскресіння ? 

В Мосія 15:19-26 Авінадій описує три групи людей, які воскрес
нуть у першому воскресінні, щоб успадкувати вічне життя. 

1. Прочитайте ці вірші, звертаючи увагу на ключові слова 
повірив, у незнанні, малі діти. Коротко опишіть кожну з цих 
трьох груп. 

2. Одне з благословень, яке ми маємо завдяки живим пророкам 
у наш час, полягає в тому, що вони можуть роз'яснювати 
вчення. Може здатися, що Авінадій вказує на те, що кожна 
людина, яка померла не почувши євангеліїі, автоматично 
отримує вічне життя, але це не так. Прочитайте Учення і 
Завіти 137:7-9 і поясніть, як ці вірші прояснюють те, хто саме 
з людей, які «померли, не пізнавши цієї євангелії», успадкує 
целестіальне царство. 

3. Прочитайте Мосія 15:26-27 і опишіть тих, хто не воскресне 
під час першого воскресіння. 

Д Н апишіть листа у відповідь 

Уявіть, що ви отримали наступного листа від друга, з яким 
разом подорожували минулого літа. Застосовуючи істини, яким 
Авінадій навчав у Мосія 16, напишіть у своєму зошиті листа 
з відповідями на запитання свого друга. 

Дорогий друже! 
51 пригадую нашу розмову минулого літа. Неоднозначні 
Відчуття виникали в мене, коли ти розповідав про те, 
у що Віриш.  Коли я замислився над твоїми словами про 
Ісуса Христа, мене збен тежила одна річ. Ти сказав, 

_що �и ш, що Ісус - твій Спаси тель . 51 � розумію, _чо_м-"У __ 

нас потрібн о спасати і від чого. 51к що бог створив нас, 
ми маємо бути не такими вже Й поганими . Також на мене 
справив враження спокій, який, здається, дає тобі те, 
::L що ти Віриш. Здається, ти щасливіший за мене. ЧОМ::L 

_це так ?  Що станеться, як що я не віРИ ТИМ::L, як ти, і не 
-р-оби тиму того, чого навчає твоя Церква? Сподіваюсь, 
у тебе знайдеться час, щоб відповісти мені, бо мене 

_діЙСно цікавить те, у що ти Віриш.  
Твій друг 

Е Заверш іть речення 

в Мосія 16:6-9 Авінадій свідчить про те, як смерть буде перемо
жено для всього людства силою Ісуса Христа. Завершіть наведені 
речення, спираючись на ці вірші: 

1. Якщо Христос не прийде, то . . .  

2. Якщо Христос не подолає смерть, то . . .  

3. Завдяки Його воскресінню . . .  

4. Тому, що Христос є життя і світло світу, . . .  

5. Істини, яким навчав Авінадій важливі для мене, тому, що . . .  

Мосія 17-18 
Алма вірить Авінадію 

В Мосія 12-16 Авінадій докоряє ц,арю Ною та йога злочести
вим священикам і закликає їх до покаяння. Як ви можливо 
й очікували, злочестивий ц,ар Ной відкинув послання 
і наказав убити Авінадія. Але один із священиків 
ц,аря Ноя повірив nосланню Авінадія і покаявся. 
Він навіть намагався врятувати Авінадія. 
Цій людині судилося зіграти важливу роль 
у подіях, описаних в решті книги Мосії 
Яку сміливість, на вашу думку, треба 
мати, щоб постати перед ц,арем і набли
женими до ньога священиками й захищати 
людину, на яку вони гніваються і бажають 
убити ? 

Розуміння Писань 

Алма 

Мосія 1 8 : 1 З  - Як Алма отримав владу христити? 

Президент Джозеф Філдінг Сміт навчав: «Ми можемо зробити 
висновок, що Алма мав священство ще до того, як він та 
інші підпали під владу царя Ноя. Так чи ні - не має значення, 



Мосія 1 8: 1 4 - 1 5  - Чи може людина охристити 

себе сама? 

Коли Алма христив Гелама в водах Мормона, він занурив його 

в воду і занурився разом з ним. Під час наступного хрищення 

Алма занурив охрищуваного, але сам не занурювався. Прези

дент Джозеф Філдінг Сміт пояснив: «Коли Алма занурив 

себе з Геламом, це не було хрищенням Алми, проте символом 

[ознакою] смирення і повного покаяння перед Господом» 

(Answers to Gospel Questions, 3:203). 

Вивчення Писань 

Виконайте завдання А чи Б та завдання В чи Д під час вивчення 

Мосія 17-18. 

Що Аві н аді й зробив такого , 
А 

за що «заслуговував смерті »? 

Вислухавши Авінадія, цар Ной і його священики витратили три 

дні, намагаючись знайти звинувачення проти Авінадія і оголо

сити його людиною, яка «заслуговує смерті» (див. Мосія 17:6-8). 

1. Прочитайте Мосія 17:6-8 та попереднє пояснення Лімгія 

в Мосія 7:26-28. В чому саме вони звинувачували Авінадія? 

2. Чому, на вашу думку, Ной і його священики так розлютилися 

через цей «злочин»? 

Б Н апи шіть свідчення очевидця 

В Мосія 17:9-20 записано останнє свідчення пророка Авінадія. 

Прочитайте ці вірші і, уявивши себе газетним репортером, 

напишіть своє свідчення про цю подію. Не забудьте пояснити, 

що саме Авінадій додав у цьому пророцтві до того, що він 

пророкував про царя Ноя в Мосія 12:3. 

в Н аведіть сучасн и й прикл ад 

Перед тим, як запросити людей прийняти хрищення, Алма 

пояснив їм деякі обіцяння, пов'язані з цим завітом. 

1. У своєму зошиті накресліть таблицю, таку, як наведена 

нижче. Під час вивчення Мосія 18:8-10 слова в дужках 

допоможуть вам визначити вимогу, про яку згадує Алма, 

а також обіцяння, які даємо ми та обіцяння, які дає 

Господь. Заповніть таблицю знайденою вами інформацією. 

За бажанням, позначте й про нумеруйте благословення 

у своєму примірнику Писань. 

Початкова 
вимоrа 

1. (жадаєте) 

Обіцяння 
МОЕ обіцяння Господа 

1. (тяrарі) 1. (спокутуваними) 

2. (сумувати) 2. (першому) 

3. (співчувати) 3. (вічне) 

4. (бути свідками) 4. (Дух) 

5. (служити) 

6. (виконувати) 

2. Виберіть три обіцяння з тих, 

що ми даємо під час хри

щення, і наведіть сучасний 

приклад їхнього значення 

в сьогоденній Церкві. 

свої відчуття 

В Мосія 18:11-16 описано, що відбувалося, коли Алма христив 

у водах Мормона, і що відчували люди під час цієї події. 

У своєму зошиті коротко опишіть свої відчуття під час свого 
хрищення. Які з обіцянь Господа вже здійснились у вашому 

житті? Згадайте своє хрищення. За що саме ви більше вдячні 

тепер, ніж тоді? 

провідн и ка Церкви 

Після того, як Алма охристив людей, було необхідно організу

вати Церкву в пустині, щоб піклуватися про них. В Мосія 18:18-26 

йдеться про священиків чи провідників Церкви, яких він 
прикликав. 



1. Опрацюйте ці вірші та опишіть вимоги до згаданих про
відників Церкви. (Наприклад : «Провідник Церкви є . . .  і він 
має . . .  ») Наскільки ці вимоги схожі на вимоги до людини, 
яку покликано служити єпископом чи президентом філії 
у наш час? 

2. Прочитайте Мосія 18:21-30 й опишіть те, що очікувалося від 
нових членів Церкви. 

3. Чому, на вашу думку, ці люди були такі щасливі? 

Мосія 19 
Юнець злочестивого царя Ноя 

Чи бачили ви коли-небудь .мученика, який протистояв своє.му 
.мучителеві ? В Мосія 19 ви прочитаєте, як Гедеон проти
стояв злочестиво.му ц,ареві Ною. Ви також прочитаєте, як 
ц,аря Ноя було врятовано від Гедеона, але не від nророц,тва 
Авінадія. Під час читання ц,ьога розділу зауважте також, як 
nророц,тво Авінадія щодо народу здійснилося. 

Розуміння Писань 
Мосія 19 

Данину (в. 15, 26) - налоги, вимушену плату, щоб 
підтримувати мир 

Цар Ной Цар Лімгій 

Вивчення Писань 
Виконайте одне з наступних завдань (А-В) під час вивчення 
Мосія 19. 

А Н ам алюйте сцену з і сто рії 

Прочитайте Мосія 19 і, вибравши одну сцену з цієї історії нама
люйте її у вигляді нескладного ескізу в своєму зошиті. Не 
забудьте намалювати всі важливі деталі вибраної вами частини 
історії Поруч з малюнком напишіть пояснення того, що 
саме ви намалювали, і вкажіть вірші, які цей малюнок ілюструє. 

Зіставте пророцтво з його зді йснен ням 

1. Перегляньте пророцтва Авінадія про царя Ноя і його народ 
в Мосія 12:2-3. Потім, вивчаючи Мосія 19, знайдіть і запишіть 
вірші, які вказують на здійснення цих двох пророцтв. 3а 
бажанням, запишіть посилання на пророцтво на полях свого 
примірника Писань поруч з віршами, в яких ідеться про 
його здійснення. 

2. У своєму зошиті поясніть, як саме здійснилося кожне 
з пророцтв. 

Ві зьм іть і нтер в ' ю  

Долю царя Ноя описано в Мосія 19:18-24. Уявіть, що ви репортер 
служби новин. Ви подорожуєте з людьми Гедеона і маєте 
нагоду взяти інтерв'ю в одного з чоловіків, які утекли з царем 
Ноєм. Напишіть, як, на вашу думку, він міг би відповісти на 
наступні запитання: 

• Чому ви пішли з царем, а не залишилися зі своєю сім'єю? 

• Чому зараз царя немає серед вас? 

• Що сталося з ним? 

• Що сталося зі священиками? 

• Чому ви повертаєтеся? 

• Якби ви мали змогу заново пережити це, що б ви зробили 
інакше? 

Мосія 20 
Народ Лімгія CTa€ на захист 

своїх сімей 

Більшість священиків ц,аря Ноя були людь.м \ лочестиви.ми. 
В Мосія 20 ви прочитаєте, що вони залишалися злочестиви.ми 
навіть після тога, як ц,аря оя БУЛQ вбито. Щоб врятувати 
своє життя, вони втекли в пустиню. Під час читання ц,ьога 
розділу зауважте, яку силу .мав народ Лі.мгія під час праведної 
боротьби. 



Розуміння Писань 
Мосія 20 

Приписав їм (в. 23) - звинуватив їх 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А чи Б під час читання Мосія 20. 

А Що ви дізнал ися п ро Гедеона? 

Ви вже читали про 
декілька подій, в яких 
Гедеон брав участь. 
Наприклад, він проти
стояв цареві Ною 
і послав людей дізна
тися, що сталося 
з царем і тими, хто 
залишив свої сім'ї й утік 
з ним (див. Мосія 19). 

Прочитайте Мосія 20 

і дайте відповіді на 
наступні запитання: 

1. На якій посаді був Гедеон в уряді царя Лімгія? 

2. Що зробив Гедеон, щоб зупинити Ламанійців від повторної 
атаки? (див. Мосія 20:14-24). 

3. 3 якої причини, за словами Гедеона, народ Лімгія зазнав 
страждань? 

4. Як саме в цьому розкривається особистість Гедеона? 

Б П ідготуйте тест 

Прочитавши Мосія 20, напишіть пять запитань стосовно 
важливих подій чи принципів, вміщених у цьому розділі. Поруч 
з кожним запитанням не забудьте вказати відповіді та номери 
віршів, в яких знаходяться відповіді. 

Мосія 21-22 
Залежність та визволення 

Якби ви були в залежності від ворога, який використовував 
би вас, як в'ючну тварину і заставляв пересувати важкі 
тягарі, що б ви зробили аби повернути свою волю? Куди б ви 
звернулися по допомогу? Під час читання Мосія 21-22 
зверніть увагу на те, що робив народ Лімгія в цій ситуації. 
Зауважте також, як продовжували здійснюватися nророц.тва 
Авінадія. 

Розуміння Писань 
Мосія 21 

Поступово процвітати (в. 16) - отримувати благословення крок 
за кроком 

Мосія 21 :22 - 24 - Дві історії поєднуються знов 

Буде корисно згадати, що Мосія 1-8 є Мормоновим скороченням 
літопису Мосії і містить історію Нефійців у 3арагемлі до прав
ління Мосії 11 (див. «Хронологічна таблиця Книги Мормона», 
с. 199). Розділи Мосія 9-22 взяті з літопису 3енифа. Вони містять 
історію Нефійців, які покинули 3арагемлю за часів Мосії І 
і пішли за 3енифом назад до землі Легія-Нефія. 

Р. Х. 

� Зєм., за�аГЄМ.і � 
Мосія І А 

(Омній 1:19) - Мо�іЯ 11 

) } (МосlЯ 6:3) 

Поселення 
3енифа 

�.� ле�:�::ФіЯ 

� � � Зениф Лімгій 
(Мосія 19:26) (Мосія 7:9, 

21-22; 9:1) Ной 
(Мосія 11:1) 

В Мосія 7-9 ми читаємо, що Мосія 11 послав експедицію під 
проводом Аммона, аби з'ясувати, що сталося з колонією людей 
3енифа, які покинули 3арагемлю більш, ніж п'ятдесят років 
тому. Аммон знайшов внука 3енифа, царя Лімгія, і його народ 
в неволі у ЛаманіЙців. В Мосія 21 ми бачимо очами Лімгія 
прихід Аммона та його товаришів. 

Мосія 22 

Данину (в. 7) - налоги, вимушену плату, щоб підтримувати мир 

Вивчення Писань 
Виконайте два з наступних завдань (А-В) під час вивчення 
Мосія 21-22. 

t 



А Я к зді йснилося це пророцтво? 

Незважаючи на те, що Авінадія було вбито задовго до цього 
часу, його пророцтва продовжували здійснюватися. 

1. Порівняйте ці уривки: Мосія 12:1-8 і Мосія 21:1-3. Опишіть, 
що саме, у відповідності з пророцтвом Авінадія, сталося 
з народом Лімгія. 

2. Порівняйте ці уривки: Мосія 11:23-25 і Мосія 21:13-15. 

Опишіть, що ще, у відповідності з пророцтвом Авінадія, 
сталося з народом Лімгія. 

6 Знайдіть справжню п рич ину 

Саме так, як, пророкуючи, казав пророк Авінадій, народ Лімгія 
опинився у Ламанійській неволі. У своєму зошиті накресліть 
таблицю за наведеним нижче зразком: 

Спроби визволитися 

Мосія 21:6-9 

Мосія 21:10-11 

Мосія 21:12 

Мосія 21:25-26 
(Мосія 8:7-8) 

Мосія 21:13-15; 22:1-16 

Результати 

1. Вивчіть вірші, наведені в першій колонці й, у тій самій 
колонці, стисло опишіть спроби народу Лімгія визволитися 
від Ламанійської неволі. Потім, в другій колонці опишіть 
результати кожної спроби. 

2. Перегляньте пророцтва Авінадія в Мосія 11:23 і, виходячи 
з цього вірша, поясніть справжню причину того, чому перші 
чотири спроби зазнали невдачі. 

3. Чому, на вашу думку, Аммон і його товариші з Зарагемлі 
прийшли лише після того, як люди Лімгія «упокорилися» 
і «волали голосно до Бога» (Мосія 21:14)? 

4. Хто, на вашу думку, надихнув Гедеона замислити успішний 
план визволення? 

5. Подумайте про «залежність», яка настає, коли людина 
піддається спо кусам Сатани. Як досвід народу Лімгія можна 
застосувати у ваших власних намаганнях визволитися від 
неволі гріха? 

Н ам ал юйте карту 

Прочитайте Мосія 21:23-27 та Мосія 8:7-9 і намалюйте карту, 
на якій вкажіть імовірний маршрут групи, яка складалася 
з сорока трьох людей Лімгія. Вкажіть землю, якої вони намага
лись дістатися, і ту землю, яку вони знайшли замість неї. 
Звертайтеся до зображення земель Книги Мормона в цьому 
Посібнику по вивченню (с. 198) за додатковою інформацією. 

Мосія 23-24 
Залежність та визволеІПІЯ 

народу Алми 

Народ Лімгія безпечно повернувся до Зарагемлі, і розповідь 
в Мосія 23-24 переключається від народу Лімгія до тога, що 
сталося з Ал.мою і тими віруючими, які послідували за ним. 
Ми читали про їхню втечу від війська царя Ноя в Мосія 18. 
Під час читання цих розділів ви також дізнаєтесь, що 
сталося з колишніми спільниками Алми - злочестивими 
священиками царя Ноя. Вони продовжували чинити 
свої злочестиві справи. Під час читання зверніть увагу на 
подальші здійснення nророцтв Авінадія. 

Розуміння Писань 
Мосія 23 

Пут (в. 13) - рабства : Пут беззаконня (в. 13) -� того, що утримує від особистої 
� свободи, наслідки гріха 

Мосія 23 :21 - 24 - Неволя народу Алми 

Пророцтво Авінадія про царя Ноя і його народ складалося 
з двох частин. Попереджаючи їх першого разу, він сказав, що 
вони зазнають страждань і потраплять в залежність, якщо 
не покаються (див. Мосія 11). Коли він прийшов двома роками 
пізніше, щоб попередити їх вдруге, вони й не збиралися 
каятися. у своєму другому попередженні він сказав, що вони 
неодмінно зазнають страждань і потраплять у залежність, 
а якщо й тоді не покаються, то їх буде винищено (див. Мосія 12). 

Незважаючи на те, що Алма і його народ покаялися після 
другого попередження Авінадія, вони покаялися не настільки 
своєчасно, щоб уникнути вказаних в пророцтві залежності 
і страждань. 

Мосія 24 

Лукавим (в. 7) - хитрим, підступним 



Вивчення Писань 
Виконайте два з наступних завдань (А-Г) під час вивчення 
Мосія 23-24. 

А П ам ' ятаємо людей і мі сця 

Наведена діаграма є частиною розділу «Хронологічна схема 
Книги Мормона» (див. с. 199). Намалюйте чи накресліть таку 
саму діаграму у своєму зошиті і, виходячи з прочитаного вами 
в Мосія 1-24, запишіть наступні імена і місця належним чином 
на діаграмі: 3ениф Мосія І, цар Ной, Авінадій, цар Веніямин, 
цар Мосія 11, цар Лімгій, Алма старший, земля 3арагемлі, земля 
Легія-Нефія. 

200 1 00 

Нефійці 

U 
F==; � 

Ламанійці 

Б Поясніть неоч ікуване 

В Мосія 23:16-24:4 відбувається багато подій, які можуть здатися 
незвичайними. Опрацюйте кожне з наведених запитань і 
поясніть, чому, на вашу думку, події сталися саме таким чином : 

1. Чому, на вашу думку, Господь допустив, щоб Алма і його народ 
опинилися в неволі у Ламанійців після того, як покаялись 
і стали праведними? (Не забудьте згадати у відповіді те, про 
що ви дізналися з Мосія 11:23; 12:1-2; див. розділ «Розуміння 
Писань» до Мосія 23:21-24 за додатковою інформацією.) 

2. Чому, на вашу думку, військо Ламанійців (яке переслідувало 
народ Лімгія) змилостивилась над Алмою та його народом? 

3. Чому, на вашу думку, дочки Ламанійців благали Ламанійців 
змилостивитися над злочестивими священиками, які 
викрали їх? 

4. Чому, на вашу думку, Амулону та іншим злочестивим 
священикам було надано владні посади серед Ламанійців? 

Порівняйте особистості 

І Амулон і Алма були священиками царя Ноя, але їхні шляхи 
далеко розійшлися з того часу. 

1. Опрацюйте Мосія 23:6-20 та 24:8-12 і напишіть декілька 
речень, порівнюючи те, якою особистістю став Алма, з тим, 
якою особистістю був Амулон. 

2. Чого ця різниця навчає вас щодо впливу євангельського 
свідчення на людей? Чому, на вашу думку, злочестиві 
так гніваються на тих, хто намагається бути праведним? 

Порівняйте визволення 

Існує декілька цікавих відмінностей між тим, як Алма і його 
народ визволилися від Ламанійців, і тим, як було визволено 
Лімгія і його народ. Виходячи з вивченого в Мосія 21-24 дайте 
відповіді на наступні запитання: 

1. Яку розбіжність ви знайшли між часом, коли кожна з груп 
вирішила звернутись до Господа в молитві про визволення? 
(порівняйте Мосія 21:11-15 та 23:25-29; 24:9-12). 

2. Які відмінності ви знайшли щодо того, як Господь 
допоміг кожній з груп справитися з тягарями? (порівняйте 
Мосія 21:15-17 та 24:13-15). 

3. Які відмінності ви знайшли в кожному випадку щодо 
втручання Господа в те, що сталося з Ламанійськими охорон
цями, що дозволило кожній з груп втекти? (порівняйте 
Мосія 22:3-11 та 24:16-19). 

4. Які відмінності ви знайшли щодо впливу Господа на те, що 
сталося з військами, що були послані взяти в полон кожну 
з груп (порівняйте Мосія 22:13-16 та 24:20-25). 

5. В чому саме випробування і виклики сьогодення подібні до 
тих, які постали перед народом Алми? 

6. Наведіть декілька прикладів того, якими шляхами в наш час 
твердішають людські серця? 



Мосія 25 
Алма організову€ Церкву Бога 

Різні групи НефійLjiв, врешті, безпечно повернулися до землі 
Зарагемлі. Уявіть, що ви Нефієць, який прожив у Зарагемлі 
все своє життя. Які думки могли виникнути у вас, коли 
ви почули історію народу Лімгія та історію народу Алми? 
Зауважте, що робили цар Мосія ІІ та Алма для благополуччя 
народу в Зарагемлі. 

Розуміння Писань 
Мосія 25 : 1 - 4, 1 3  - КИМ були Нефійці? 

Двома найбільшими народами в Книзі Мормона були Нефійці 
та Ламанійці. Однак жодний з народів не був однорідним. 
Ламанійцями називалися не тільки нащадки Ламана, Лемуїла 
та інші люди з групи Легія, які побажали залишитися з ними, 
але й злочестиві Нефійці, які пізніше приєднувалися до них. 
Нефійцями називалися нащадки Нефія і ті з групи Легія, хто 
по слідував за ним, а також народ 3арагемлі (див. Мосія 25:13). 

Ламанійц і  Нефійці 

Наведено приблизні дані 

Щоб легше запам'ятати, Нефійцями, взагалі кажучи, були ті, 
хто, на відміну від Ламанійців слідували євангелії Ісуса Христа. 
Ламанійців було вдвічі більше, ніж Нефійців, об'єднаних 
з народом 3арагемлі (див. Мосія 25:2-3). 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А чи Б під час вивчення Мосія 25. 

А Що вони відчували? 

Коли люди слухали історію того, що відбувалося під час і після 
правління царя Ноя, вони «були охоплені здивуванням і поди
вом» (Мосія 25:7). Прочитайте наступні вірші і опишіть, що 
вони чули, а що відчували. Під номером 1 наведено приклад. 

1. Мосія 25:8 - Вони чули, як народ Лімгія було визволено 
з Ламанійської залежності. Через це вони сповнилися великої 
радості. 

2. Мосія 25:9 

3 .  Мосія 25:10 

4. Мосія 25:11 

5. Мосія 25:12 

Зустріч У Зарагемлі 

1. В Мосія 25:1 ми читаємо, що Мосія зібрав весь народ разом. 
Це зібрання можна порівняти з Генеральними конферен
ціями, які регулярно проводяться в Церкві у наш час. У своєму 
зошиті накресліть форму порядку денного чи звіту за наве
деним зразком, і заповніть її виходячи з наступних віршів. 

Порядок денний зборі в у 3ара гемлі 

Дата: (ДИВ. запропоновані дати до Мосія 24:25) 

Головує на зборах: (ДИВ. Мосія 25:1) 

Промовець N2 1 :  (ДИВ. Мосія 25:5) 
Тема: (ДИВ. Мосія 25 :5-6) 

Реакція присутніх: (ДИВ. Мосія 25 :7-13) 

Промовець N2 2: (ДИВ. Мосія 25:14) 
Тема: (ДИВ. Мосія 25:15-16) 

Реакція присутніх: (ДИВ. Мосія 25:17) 

Після конферен ції 
(Прочитайте Мосія 25:18-23 і опишіть, що відбулося 
В Зарагемлі після цієї важливої конференції. 

2. Як те, що сталося з ними, можна застосувати для нашого 
часу? 

3. Що саме зробив Господь для цього народу? (див. Мосія 25:24) 

4. Чому, на вашу думку, важливо знати про те, що Господь 
зробив для них? 



Мосія 26 
ВідетynІШЦТВО 

В підроетаючому поколінні 

Коли всі НефійLj,i, визволені від ЛаманійLj,iв, благоnолучно 
повернулися до Зарагемлі, ви, можливо, очікували, що їхнє 
життя буде спокійним і безпроблемним. Але в житті таке 
буває не дуже часто. Багато дорослих НефійLj,iв «на своїй 
шкірі» пізнали, що таке жорстокі випробування, які прихо
дять внаслідок злочестивості. Вони пізнали й радість, яка 
приходить через отримання Госnоднього прощення та визво
лення. Проте їхні діти не пройшли крізь ц,е, і багато з них 
відкидали вчення і свідчення своїх батьків. Чи є молоді люди 
у наш час, які відстоюють себе таким самим чином і поста
ють проти своїх батьків? Під час читання Мосія 26 зверніть 
увагу на те, що, за словами Господа, є причиною такого бунту 
і до чого він веде. 

Розуміння Писань 
Мосія 26 :5 - 1 2  - Закони Бога та закони людські 

Важливо зрозуміти, що може існувати різниця між гріхом та 
злочином. Злочин є порушенням законів країни, в той час, 
як гріх є порушенням законів Бога. Часто вони співпадають, 
проте деякі дії, які становлять гріх, не протирічать законам 
людським. Алма звернувся за допомогою до царя з причини 
провин його народу. Цар Мосія розумів, що хоч багато вірувань 
цих людей і були облудними і, що деякі члени Церкви були 
обмануті «улесливими словами» (Мосія 26:6), це не суперечило 
Нефійському закону. Тоді Алма звернувся до Господа з прохан
ням допомогти йому впоратися з проблемою провин у Церкві. 
Див. Учення і Завіти 134 - сучасне одкровення на ту саму тему. 

Вивчення Писань 
Виконайте два з наступних завдань (А-Г) під час вивчення 
Мосія 26. 

А Знайдіть причини 

Здається, що в кожному поколінні є молоді люди «підростаю
чого покоління» (Мосія 26:1), які відкидають уроки, що 
пізнали і передали їм батьки. Мосія 26 описує таку ситуацію 
в Зарагемлі. 

1. Опрацюйте Мосія 26:1-5 і намалюйте у своєму зошиті табли
цю за наведеним нижче зразком. Замість знаку питання (7) 
в клітинках запишіть, що саме викликало появу проблем, 
описаних у наведених віршах Писання. 

? 
(Див. вв. 1-2) 

Я кі п одії 
ви кл и кал и  
появу цих 
п роблем? 

? 
(Див. в. 4) 

Бони не могли розуміти 
слово Бога, і їхні серця були 

закам'янілими (в. 3) . 

Бони не хотіли ані 
христитися, ані приєднуватися 

до Церкви (в. 4) . 

2. Подумайте про знайомих вам людей, які не намагаються 
зрозуміти євангелію, або відмовляються приєднатися 
до Церкви, чи бути їі активними членами. Декількома 
реченнями, поясніть, у чому полягає схожість між причи
нами їхніх проблем та причинами проблем цього роду 
в Зарагемлі. 

3. Прочитайте Учення і Завіти 136:32-33 і поясніть, що ми 
маємо робити, аби подолати ці проблеми та їхні причини. 

Опишіть процес підготовки 

В Мосія 26 Мормон описує 
складну проблему, що 
постала перед Алмою, 
який очолював Церкву. 
Офіційна декларація 2 

наприкінці книги Учення 
і Завіти описує складну 
проблему, що постала 
перед Президентом 
Церкви Спенсером В. 
Кімболом у наш час. 

1. Прочитайте Мосія 26:1-12 і опишіть проблему, що постала 
перед Алмою. 

2. Прочитайте Офіційну декларацію - 2 і опишіть проблему, 
що постала перед Президентом Кімболом. 

3. Прочитайте Мосія 26:13-14 і зробіть перелік слів або фраз, 
які описують, що відчував Алма і що він робив перед тим, 
як «голос Господа дійшов до нього». 



4. Прочитайте Офіційну декларацію - 2 і зробіть перелік слів 
або фраз, які описують, що саме зробили Президент 
Кімбол та Перше Президентство перед тим, як надійшло 
одкровення. 

5. Що в цих переліках навчає вас стосовно підготовки до 
отримання одкровення? 

в Знайдіть бл агословення 

Слово благословенні згадується у кожному вірші Мосія 26:15-19. 

1. Прочитайте ці вірші і зробіть перелік тих, кого Господь 
назвав «благословенними» в кожному з віршів. Вкажіть, чому 
саме вони благословенні. 

2. Який завіт чи обіцяння Господь дав Алмі в Мосія 26:20? 

r Знайдіть відповіді 

Алма шукав допомоги Господа і отримав одкровення про те, 
що робити з тими членами Церкви, які вчиняють серйозний гріх. 
Під час читання Мосія 26:21-39 знайдіть відповіді на наступні 
запитання: 

1. Що Господь робить для тих, хто увірували й охристилися? 
(див. вв. 21-24). 

2. Яка доля тих, хто відмовляється покаятися і сприйняти 
євангелію? (див. вв. 25-28). 

3. Що має робити Церква, коли член Церкви вчиняє серйозний 
гріх, а потім кається? (див. вв. 29-31). 

4. Що має робити Церква, коли член Церкви не бажає 
покаятися? (див. в. 32). 

5. Що означає «не [бути причисленим]» до людей Господніх? 
(див. в. 36). 

6. Як позначилися на Церкві дії Алми? (див. вв.37-39). 

Мосія 27 
Навернення Алми молодшого 

Що б ви відчували, якби, доклавши великих зусиль для 
досягнення мети, ви зіткнулися з тим, що з'явилася людина, 
яка намагається зруйнувати вашу працю? Чи буде ваше 
ставлення до цього іншим, якщо людина, яка намагається 
зруйнувати вашу працю, буде тим, кого ви любите? Саме 

у такій ситуац.ії опинились і пророк Ал.ма, і цар Мосія. 
В Мосія 27 ви прочитаєте, що люди, які намагалися зруйну
вати працю цих великих людей, були їхніми власними 
синами! Під час читання зверніть увагу на віру благородного 
батька і готовність Небесного Батька винагородити його 
за цю велику віру. Події цього розділу разюче вплинули на долю 
цих молодих людей, а також на долю НефіЙц.ів і ЛаманіЙц.ів. 

Розуміння Писань 
Мосія 27 

Гіркота жовчі (в. 29) -
крайня форма гіркоти 

: Безодня (в. 29) - дуже глибока 
� ущелина, нескінченна глибина 

Мосія 27: 1 1 - 26 - Чудове навернення Алми молодшого 

Історія навернення Алми молодшого є чудовим прикладом дії 
Спокути Ісуса Христа на тих, хто кається. Бути «спокутуваним 
Господом» (Мосія 27:24) означає бути спасенним, викупленим 
чи врятованим від великого боргу (див. вв. 27-29). «Народитися 
від Духа», «народитися знов» та «народитись від Бога» означає 
змінитися від земного, занепалого стану до «стану праведності», 

стаючи «новими 
створіннями» (див. 
вв. 25-26). Ми більше 
не підвладні гріху, 
але маємо замість 
цього бажання 
постійно творити 
добро (див. Мосія 5:2) .  

Історія навернення 
Алми молодшого 
вражає. В той же 
час, Президент Езра 
Тефт Бенсон дав 
таке застереження: 

«Ми маємо бути 
обережними, намага
ючись ставати все 
більш і більш бого
подібними, щоб 
не розчаруватися 
і не втратити надію. 

Стати подібним до Христа - це довічна справа, яка часто 
характеризується повільним зростанням і майже невідчутними 
змінами. Писання містять вражаючі історії людей, чиє життя 
приголомшливо змінилися в одну мить: Алми молодшого, 
Павла на шляху до Дамаска, Еноша, який молився до пізньої 
ночі, царя Ламонія. Такі дивовижні приклади явлення сили, 
що змінює навіть тих, хто закореніли в гріхах, надають упевне
ності, що Спокута може торкнутися навіть тих, хто знаходиться 
в глибокому розпачі. 



Але ми маємо бути обережними, обговорюючи ці дивовижні 
приклади. Хоча вони реальні й могутні, вони скоріш виняток, 
ніж правило. Бо на кожного Павла, на кожного Еноша і на 
кожного царя Ламонія існує сотні й тисячи людей, для яких 
процес покаяння значно менш помітний, значно менш відчут
ний. День у день вони наближаються до Господа, навіть не 
усвідомлюючи, що будують богоподібне життя. Вони ведуть 
життя доброчесності, служіння й обов'язковості . . .  

Нам не слід втрачати надію. Надія - це якір для душ людських. 
Сатана бажає, щоб ми відрубали цей якір. Таким шляхом він 
може привести нас до розчарування й капітуляції Але нам не 
слід втрачати надію. Господь радіє кожному, навіть крихітному, 
щоденному зусиллю, в якому ми намагаємося стати більш 
схожими на Нього. Хоча нам може здаватися, що нам ще далеко 
йти по шляху до досконалості, нам не слід втрачати надію» 
(<<А Mighty Change of Heart,» Ensign, Oct. 1989, 5) . 

Мосія 27 :29 - Як довго триває «вічна мука»? 

Поки Алма молодший перебував у непритомному стані, він 
«подолавши багато лиха, покаявся майже перед смертю» 
(Мосія 27:28). Його страждання були настільки сильними, що 
він описав їх, як «виснаження від вічної муки» (в. 29). Фраза 
«вічна мука» може бути незрозумілою, оскільки ми знаємо 
з цього розділу, що він перебував у непритомному стані лише 
трохи більше двох днів. 

Слід розуміти, що слово вічна має для Господа інше значення, 
відмінне від того, яке мають у цьому світі. У сучасному 
одкровенні Господь сказав: 

«Бо ось, я - нескінченний, і покарання, яке дається з моїх рук, 
є нескінченним покаранням, бо Нескінченний - моє ім'я. Отже -

Вічне покарання - це Боже покарання» (УЗ 19:10-11). 

Такі визначення, як «вічна мука» є скоріше описанням 
характеру муки (Божа мука), ніж тривалості страждань 
(див. УЗ 19:6-12). Пам'ятайте також, що воно описує кару за 
гріхи, в яких не розкаялися. 

Вивчення Писань 
Виконайте будь-які два з наведених завдань (А-Г) під час 
вивчення Мосія 27. 

А В иберіть вірні твердження 

Ознайомившись з Мосія 27:1-7, прочитайте кожне з наступних 
тверджень і вкажіть, чи вірне воно. Якщо твердження здається 
вам невірним, виправте його . 

1. Усі Нефійці в Зарагемлі були членами Церкви. 

2. Цар видав закон, за яким всі мали поважати Церкву. 

3. Бідні члени Церкви скаржилися на погане ставлення до них 
багатих членів Церкви. 

4. Усі провідники Церкви служили добровільно, не отримуючи 
платні. 

5. Тому, що було дуже багато бідних членів, Церква перебувала 
в злиднях. 

Опишіть своїми сл овами 

Явлення ангела сильно вразило Алму молодшого. 

1. Опрацюйте Мосія 28:13-16 і своїми словами опишіть те, що 
сказав ангел. Пам'ятайте, що промова ангела була прямою 
і не залишала Алмі жодного шансу на виправдання. 

2. Що ви знайшли в цих віршах такого, що допомагає 
пояснити, чому Господь послав ангела до Алми молодшого 
та синів Мосії. 

Візьм іть і нтер в ' ю  

Подумайте про людину з і  свого приходу, філії, колу або округу, 
чи навіть про родича, чия віра в Бога та послушність євангелії 
приводять вас у захват. 

1. Візьміть інтерв'ю у цієї людини і поставте наступні 
запитання: 

• Як ви здобули свідчення про євангелію Ісуса Христа? 

• Воно з'явилося у вас миттєво чи знадобився більш тривалий 
проміжок часу? 

• Скільки часу вам знадобилося, щоб досягти теперішнього 
рівня послушності й вірності? 

2. Опишіть, наскільки те, що сталося з ним чи нею було 
схожим, чи відрізнялося від того, що відбулося з Алмою 
молодшим В Мосія 27:23-32. 

3. Прочитайте також висловлення Президента Езри Тефта 
Бенсона в розділі «Розуміння Писань» до Мосія 27:11-26 
і поясніть, що ви дізналися про шлях, за яким людина стає 
подібною до Христа. 

Опишіть різн ицю 

1. Перегляньте Мосія 27:8-10, 32-37 і опишіть, як змінилися 
Алма молодший та сини Мосії внаслідок їхнього навернення. 

2. В чому саме вони є прикладом того, про що йдеться 
в Мосія 27:25-26? Чого саме це навчає нас про істинно 
навернену людину? 



Мосія 28 
Цар Мосія, провидець 

Якби ви, серйозно захворівши на страшну хворобу, що вини
щувала тисячі людей навкруги, отримали формулу сильно
діючих ліків, завдяки яким вас було зфлено - що би ви 
зробили з фєю формулою? Залишили її для себе? Продали б? 
Чи передали б іншим? В деякій мірі це схоже на ситуафю, 
в якій опинилися чотири сини Мосії. Під час читання Мосія 28 
знайдіть, що за «хвороба» то була і, як вони скористалися 
даними їм ліками. 

Розуміння Писань 
Мосія 28 

Найганебнішими (в. 4) -
найбільш злочестивими 

: Тлумачі (в. 20) - Урим і 
� Туммім (див. також вв. 13-14) 

Мосія 28 : 1 1 - 1 9  - Де знаходиться інформація, 

яку Мосія переклав з цих пластин з золота? 

Пластини з золота, знайдені народом Лімгія, розповідають 
історію ЯредіЙців. Пізніше Мороній написав скорочення цього 
літопису, яке становить собою книгу Етера (див. Етер 1:1). Див. 
також «Головні джерела походження Книги Мормона» (с. 12) . 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А чи Б під час вивчення Мосія 28. 

А Н апишіть листа царю Мосії 

В Мосія 28:1-5 Мормон пояснює, які почуття мали чотири 
сини Мосії, бажаючи здійснити місіонерське служіння серед 
ЛаманіЙців. 

1. Прочитайте ці вірші і запишіть всі знайдені вами причини, 
з яких вони бажали здійснити місіонерське служіння. 

2. Напишіть листа царю Мосії від імені Аммона чи Аарона і 
поясніть, куди і навіщо ви бажаєте піти. Не забудьте навести 
причини, знайдені вами у віршах 1-5. 

Знайдіть факти 

Коли сини Мосії попросили дозволу провести місіонерське 
служіння серед Ламанійців, цар Мосія був вимушений прийняти 
декілька важливих рішень. Прочитайте Мосія 28:5-20 і знайдіть 
відповіді на наступні запитання: 

1. Що переконало Мосію дозволити своїм синам піти з місіо
нерським служінням до ворогів - Ламанійців? (див. вв. 5-9) . 

2. Які три обіцяння Господь дав Мосії стосовно його синів? 
(див. в.7) .  

3 .  Від чого відмовилися сини Мосії заради місіонерського 
служіння? (див. в. 10). 

4. Про які три різновиди пластин згадується у вірші 11? 

5. Переклад якого різновиду пластин зробив Мосія і як саме 
він переклав їх? (див. вв. 11-13). 

6. Де можна знайти інформацію, яку Мосія переклав з пластин 
з золота? 



7. Кому Мосія передав літописи? Що в цьому є повчального 
стосовно готовності Господа прощати? 

Мосія 29 
Юнець правління царів, 

початок правління суддів 

Ніхто з синів ц,аря Мосії не виявив бажання бути наступним 
ц,арем. Замість ц,ього вони вирішили піти до Ламаній1j,iв 
з місіонерським служінням (див. Мосія 28:5-10). В Мосія 29 
ви прочитаєте, які проблеми постали перед Нефійц,ями 
через їхнє рішення і, що вирішив зробити ц,ар Мосія. Під час 
читання ц,ього розділу, зауважте, що саме, за словами Мосії, 
є гарного і nоганого в монархічному правлінні. Який інший 
вид правління він запропонував? Які переваги і небезпеки він 
бачить у зв'язку з ц,им? 

Розуміння Писань 
Мосія 29 

Перекручення, перекручує 
(вв. 7, 23) - зміна від доброго 
на зле, спотворення 

Вивчення Писань 

Баришу (в. 40) - багатства 

Виконайте завдання А та Б під час вивчення Мосія 29. 

А Аргументуйте 

Далі наведено твердження на користь царського правління. 
За допомогою ідей з Мосія 29:18-25 виправте ті твердження, які, 
на вашу думку, є невірними. 

1. Цар - це лише одна людина; його проблеми не впливають 
на народ. 

2. Цар служить інтересам народу. 

3. Дії царів обмежені законом країни. 

4. Найкращі уряди - це ті, які очолюють царі. 

Вия віть важливі принципи 

В Мосія 29:25-31 наведено декілька важливих принципів. 
Нижче наведено ключові слова та посилання до Мосія 29. 

Після читання кожного уривку Писання запишіть загальний 
принцип, який в ньому міститься. 

1. Звичайно (в. 26) 

2. Знищенням (в. 27) 

3. Не судитимуть праведним судом (вв. 28-29) 

4. Відповідали б своїми власними головами (в. 30) 

5. Відповідатимуть їхні царі своїми головами (в. 31) 



Хто написав книгу Алми? 
Як ви можете помітити з першої ж сторінки книги Алми, 

заголовок і вступ пояснюють, що Алма, син Алми, якого часто 

називають Алма молодший - це пророк, чиє ім'я носить ця 

книга. Книга є скороченням Мормона книги Алми, взятої 

З великих пластин Нефія (див. «Головні джерела походження 

Книги Мормона», с. 12) . 

Хоч ця книга носить ім'я Алми, вона містить писання й інших 

літописців: 

• Розділи 1-44 є літописом Алми. 

• Розділи 45-62 взяті з літопису Геламана, одного з синів Алми. 

• Розділ 63 головним чином містить інформацію, записану 

Шиблоном, одним з синів Алми. 

Що я знайду в Книзі Алми? 
Книга Алми найбільша за обсягом в Книзі Мормона, проте вона 

охоплює період часу менший, ніж 40 років (приблизно з 91 по 

52 роки до Р. Х.). У цій книзі ви знайдете деякі з розповідей про 

найвеличніших місіонерів з Книги Мормона. Наприклад, ви 

дізнаєтеся про те, що сталося з чотирма синами Мосії, які разом 

вирішили піти до Ламанійців з місіонерським служінням, хоча 

один з них міг стати царем над НефіЙцями. Про їх рішення ви 

вже читали в Мосія 28. 

Книга Алми також містить деякі з найвизначніших доктриналь

них учень Книги Мормона. Ви прочитаєте про такі принципи: 

• Покликання священства перед цим смертним життям. 

• Сила Спокути Ісуса Христа приносить Воскресіння всім, 

а спасіння тим, хто розкаявся. 

• Сила слова є більшою за силу меча. 

• Невід'ємний зв'язок між Сотворінням, Падінням і Спокутою. 

• Віра в Ісуса Христа і покаяння допомагають стати гідними 

милості через Спокуту і вдовольнити вимоги справедливості. 

Книга Алми також містить літописи багатьох війн, особливо 

в розділах 43-62. Ви побачите, що хоча в цих розділах йдеться про 

жахливі війни, вони також навчають важливим і непідвладним 

часу істинам, так необхідним нині. 

Алма l 
Алма та Негор 

Алма обіймав посаду головного судді Зарагемлі і був провідником 
Церкви. Одним з його перших випробувань було проведення 
суду над чоловіком на ім'я Негор, який заснував лжецеркву, 
навчав облудним вченням, а також убив одного вірного Нефійця. 
Багато людей в наш час вірять у ті ж самі вчення, яким 
nовчав Негор, і поширюють їх. Читаючи Алма 1 поміркуйте 
над тим, що є невірного у вченнях Негора і чому, за словами 
Алми, вони небезпечні. 

Розуміння Писань 

Ал м а  1 

Передавав (в. 20) - навчав 

Миловидні (в. 27) -

привабливі 

: Базіканню (в. 32) -� марнослів'ю, балаканині 

Алма 1 : 1 2 - Що означає «ремесло священиків»? 
Як вчення Негора набуло такої популярності? 
Нефій вказував, що «ремесло священиків є тоді, коли люди 

проповідують і ставлять себе за світло для миру, щоб вони 

могли мати користь і хвалу від світу; але вони не прагнуть до 

благополуччя Сіону» (2 Нефій 26:29). Згідно з цим визначенням, 

вчення Негора було виявленням ремесла священиків. 

• Він піддавав критиці Церкву і навчав, що священики 

і вчителі мають користуватися прихильністю людей 

(див. Алма 1:3). Це вказує нам на те, що він бажав, аби народ 

швидше прославляв і наслідував його, ніж Бога. 

• Негор навчав, що всі священики і вчителі (як і він сам) мають 

отримувати платню за проповідування, а не працювати 

власноруч для свого утримання (див. в. 3). Це вказує, що він 

бажав отримувати наживу й процвітати за рахунок праці 

інших. 



• 3 метою одержання грошей за проповідування, Негор, 
подібно до всіх інших облудних учителів, навчав людей саме 
тому, що ті бажали чути. Він учив, що «все людство буде 
врятовано в останній день» (в. 4) . Це вчення було дуже 
приємним для непослушних. Набагато легше й приємніше 
чути, що спасіння отримає кожний, аніж вислуховувати, 
що без таких принципів, як віра, покаяння та послушність, 
спасіння не отримаєш. Це вказує на те, що Негора більш 
цікавило його особисте благополуччя, ніж прагнення 
допомогти людям зростати в праведності чи турбота про 
благополуччя Сіону. 

Негора було страчено за вбивство Гедеона, проте це не поклало 
край популярності його вчень. Під час подальшого вивчення 
Книги Мормона ви періодично зустрічатимете людей 
(таких, як Амлісійці, Амалекійці, Амулонійці та Аммонійгійці), 
які слідували вченням Негора. 

Вивчення Писань 
Виконайте одне з наступних завдань (А-В) під час вивчення 
Алма 1. 

А Виправте вчення 

Негор був винний у практикуванні ремесла священиків 
і вбивстві. 

1. Щоб краще зрозуміти вчення Негора й небезпеку ремесла 
священиків, накресліть таблицю у своєму зошиті за 
наведеним нижче зразком. 

Негор 

1. 

2.  

3 .  

Ремесло 
священ и ків Священство 

2. У першій колонці вкажіть три складові вчення Негора 
з Алма 1:3-4. 

3. В другій, спираючись на описання в 2 Нефій 26:29, поясніть, 
чому кожне з облудних вчень, яким він навчав, можна 
класифікувати як ремесло священиків (в разі потреби див. 

розділ «Розуміння Писань» до Алма 1:12 за додатковою 
інформацією ) .  

4. В третій колонці виправте кожне облудне вчення і поясніть, 
чого саме має навчати істинний носій священства. 

Ч и можн а захищати істину в неві рний 
спосіб? 

В Алма 1:19-20 ви прочитаєте про переслідування, яких зазнали 
члени Церкви. 

1. Якою була відповідь деяких членів Церкви на це пересліду
вання? (див. вв. 21-22). 

2. Як їхня відповідь на переслідування вплинула на інших 
членів Церкви та на них самих? (див. вв. 22-24). 

3. Як саме відповідь тих членів Церкви на протистояння схожа 
на відповідь Негора? (див. в. Алма 1:7-9). 

4. Поясніть, чого саме цей розділ навчає нас про відповідь на 
переслідування і чому цей спосіб є найкращим. 

Один ден ь  з життя Нефійського юн ака 

Перегляньте Алма 1:25-33, де описується, яким було життя 
Церкви за часів Алми. Після цього виконайте одне з наступних 
завдань. 

1. Уявіть, що ви юнак, який живе за часів Алми. Опишіть, яким 
міг би бути ваш звичайний день у тому благословенному 
суспільстві. Дайте волю фантазії і опишіть свою сім'ю, підго
товку до школи, одяг ставлення інших людей до вас і ваше 
ставлення до інших людей, в тому числі до невіруючих. 

2. Порівняйте суспільство, в якому ви живете, з тим, що опи
сано в Алма 1:25-33. Що є спільного між ними? Чим вони 
відрізняються? Що ви можете зробити для того, щоб ви самі 
й суспільство, в якому ви живете, стали більш подібними 
до прикладу описаного Алмою? 

Алма 2-3 

Бунт Амлісійців 

Смерть Негора (див. Алма 1) не припинила занепокоєння, 
викликаного його сатанинськими вченнями. В Алма 2-3 ви 
прочитаєте про Амлісія, послідовника Негора, намір якого був 
більшим, аніж заснування лжец.еркви з метою особистого 

збагачення. Під час читання ц.их розділів знайдіть, яким було 
справжнє бажання Амлісія і як саме Алма та інші члени 
Церкви поставилися до цієї загрози. Зауважте також, як саме 
розповідь Алми про те, як злочестиві позначають себе, може 
бути застосована до нашого часу. 



Розуміння Писань 
Алма 2 

Голосом, голос (в. 3-4) -
голосуванням 

Алма З 

Змішував своє сім'я, 
змішує своє сім'я (в. 9, 15) -
одружується та має дітей від 

Добрячих (в. 5) -
приголомшуючих, дивних 

: Осуд (в. 19) - покарання, 
� вирок 

Алма З: 6 - 1 2  - Хто є Ламанійці і хто - Нефійці? 

В цей історичний період Книги Мормона належність до 
Нефійців чи Ламанійців визначалась не стільки кровним родо
водом, скільки віруваннями людини. Тих, хто були «відведені 
Ламанійцями геть» (Алма 3:10) , називали Ламанійцями, незва
жаючи на їх дійсний родовід. Ті, хто вірили в літописи Нефійців 
і ті, хто «вірили заповідям Бога» (в. 11) були знані як Нефійці, 
незалежно від їхнього родоводу. 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання Б та завдання А чи В під час вивчення 
Алма 2-3. 

А Опишіть проблему 

Амлісій був талановитою і підступною людиною. Алма знав, 

Амлісій 

що він становить серйозну 
загрозу Нефійському 
суспільству. 

1. Прочитайте Алма 2:1-4 
і опишіть, що саме плану
вав зробити АмлісіЙ. 

2. Яке саме підтвердження 
ТОГО, що занепокоєння 
Алми щодо Амлісія були 
недаремними, знахо
диться в віршах 5-1О? 

Б Знайдіть застосування 

Алма 2:12-38 описує підготовку й битви, що сталися у війні між 
Нефійцями (з одного боку) та Амлісійцями й Ламанійцями 
(з іншого). Розглядаючи ці події подумайте, як саме ці битви 
схожі на ті, де ви маєте боротися проти злочестивості. Дайте 
відповіді на наступні запитання: 

1. В чому план Амлісія щодо Нефійців схожий на план Сатани 
стосовно вас? 

2. Опишіть при
наймні два кроки, 
які зробив Алма 
для розгрому 
Амлісія, що схожі 
на ваші можливі 
дії щодо захисту 
себе проти нападів 
Сатани. 

Н аведіть сучасн и й  прикл ад 

В Алма 3 Мормон нагадує нам про прокляття, яке спіткало 
Ламанійців за часів Нефія (див. 2 Нефій 5:20-25; розділ 
«Розуміння Писань» до 2 Нефій 5:20-25, с. 39). 

1. Перегляньте Алма 3:4-10 і поясніть причину цього прокляття. 

2. Яке обіцяння дав Господь тим, хто приєднався до Ламанійців 
і бився проти Нефійців? (див. в.9-17). 

3. Яким своїм вчинком Амлісійці здійснили це обіцяння? 

4. Які саме «позначки собі» роблять люди в наш час, щоб 
показати, що вони невіруючі? 

Алма 4 
Алма переда€ місце суду 

Багато разів Господь обіцяв Нефійцям, що вони процвітати
муть на землі, якщо будуть дотримуватися заповідей 
(наприклад див. Мосія 1:7). В Алма 2-3 ви прочитали про те, 
як вірні НефіЙц.і були врятовані від Амлісійсько-Ламанійської 
загрози, волаючи до Господа про зміцнення. Господь благословив 
їх, і вони були врятовані. 

В період, описаний в Алма 4, не було ані зовнішніх ворогів, ані 
війн чи суперечок, проте в дуже реальному розумінні ситуац.ія 
була більш розпачливою ніж під час нашестя ЛаманіЙц.ів. 
Що було джерелом тієї небезпеки ? Президент Джордж К. 
Кен нон, який служив радником у Першому Президентстві, 
навчав: «Ми маємо бути випробувані в усьому, бо рано чи 
пізно нас буде перевірено nроцвітанням і достатком. Багато 
людей, які залишалися вірними святими останніх днів 
доки вони були бідні, можуть не встояти, коли збагатіють. 
Багатства [мають] вельми руйнівний вплив на людські серця, 



і вони вимагають від дуже чистих людей бути такими 
ж чесними, доброчесними, смиренними та сумлінними серед 
розкоші й багатства, якими були вони за своїх бідніших 
і нужденніших обставин» (Gospel Truth, ed. Jerreld L. Newquist, 
2 vols. [1957, 1974], 2:319). 

Під час вивчення Алма 4 зверніть увагу на те, як висловлення 
Президента Кеннона можна застосувати до тих Нефій1j,iв 
і до нас! 

Розуміння Писань 
Ал.ма 4 

Принижували себе (в. 13) - проявляли смирення 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А під час вивчення Алма 4. 

А Порівняйте два періоди ч асу 

Існують цікава подібність і важливі розбіжності між описаннями 
Церкви в Алма 1 та Алма 4. Під час другого року правління 
суддів Церква та їі члени процвітали (див. Алма 1:31) ,  проте 
лише через шість років після цього Церква «почала зазнавати 
невдачі у своєму розвиткові» (Алма 4:9-10). 

у своєму зошиті накресліть таблицю за наведеним нижче 
зразком. Дослідіть вірші, записані в кожній колонці й 
опишіть, як саме кожна з тем пов'язана з Церквою в обидва 
періоди часу. Наприклад, наскільки процвітаючими 
були члени Церкви і, як процвітання вплинуло на них? 
(див. Алма 1:29-31; 4:6-8). 

Алма 1 :25-31  Алма 4:6 - 12 

Переслідування 

Рівність 
та милосердя 

Гордовитість 

Мир 

Процвітання 

2. Порівняйте обидва переліки і напишіть підсумок причин, 
наведених в Алма 4, з яких Церква почала зазнавати невдачі. 

3. Замисліться про ті ж самі сфери у своєму житті. В який 
спосіб ви могли б підвищити свій рівень праведності й, 
у такий спосіб, допомогти Церкві прогресувати? 

Алма 5 
Могутня зміна в серцях 

Чи доводилось вам чути, як хтось гаворив щось подібне до 
ц,ьога: «Щоб потрапити на небеса мені немає потреби ставати 
досконалим; Бог дозволяє увійти, якщо уникаєш вчинення 
справді серйозних гріхів». Можливо, ви знаєте людей, які 
хоч і не гаворять ц,е, проте живуть так, немовби вірять 
в істинність ц,их слів. Що б ви могли сказати такій людині? 
Наскільки гідними ми маємо бути, щоб повернутися 
й жити з Богам ? Що для нас зробить милість Божа і, як 
ми можемо отримати ц,ю милість? Алма 5 є гарним 
джерелом відповідей на запитання такога роду. 

Алма відмовляється від своєї посади галовнога судді, щоб 
присвятити свій час зміц,ненню Церкви (див. Алма 4:11-20). 
Він розпочинає з міста Зарагемля. Вміщений в Алма 5 
виступ пророка Алми дуже нагадує виступ на Генеральній 
конферен1j,iї. Це йога послання є одним з найважливіших 
в Книзі Мормона. Читаючи йога слова, подумайте про те, 
як вони стосуються вас. 

Розуміння Писань 
Ал.ма 5 

Отримали образ його у виразі : Одяг відмитий добіла (в. 21) -
вашого обличчя (в. 14) - � символічний образ, який 
стали подібними Христу � означає, що гріхи змиті 
У ставленні та поведінці � Чин (в. 49) - влада священства 

Алма 5:9 - Чи спасенні ви? 

Старійшина Даллін Х. Оукс, член 
Кворуму Дванадцятьох Апостолів, 
сказав: «Святі останніх днів вжи
вають слова «спасенний» чи «спасіння» 
принаймні у шести різних значен
нях. Згідно з деякими з цих значень, 
наше спасіння гарантоване - ми 
вже спасенні. В іншому значенні 
про спасіння потрібно говорити 
як про майбутню подію . . .  або 
зумовлену майбутню подію . . .  
Але в усіх цих значеннях спасіння 

в Ісусі Христі і через Ісуса Христа» (Ліягона, липень 1998, с. 63). 
Далі наведено підсумки шести різних значень, про які говорив 
старійшина ОУКС: 

1. Ми спасенні від неминучої смерті. Завдяки Воскресінню 
Ісуса Христа все людство воскресне. 



2. Ми спасенні від гріха через Христову Спокуту та слідування 
плану євангелії. Покаяння є важливою частиною спасіння 
від наслідків наших гріхів. 

3. Ми спасенні, коли «народилися знову». Це відбувається, коли 
ми вступаємо в завітні стосунки з Христом через хрищення, 
отримання Святого Духа і взяття на себе імені Ісуса Христа. 
Ми маємо також вірно дотримуватись цих завітних стосунків 
та відновлювати їх. 

4. Ми спасенні від темноти невігластва, коли пізнаємо план 
євангелії. Євангелія Ісуса Христа приносить світло у наше 
життя. 

5. Ми спасенні від другої смерті, яка є кінцевою духовною 
смертю, через Христову Спокуту. Кожна людина, за дуже 
невеликим винятком тих, хто стали синами загибелі, 
увійде в одне з царств слави. 

6. Ми сподіваємося бути врешті спасенними в целестіальному 
царстві. Крім інших вимог це спасіння, або піднесення, 
також вимагає укладання священних завітів у храмах Бога 
і вірності тим завітам (Ліягона, липень 1998, с. 63-65). 

Алма 5:7- 1 4  - Що являє собою ця могутня зміна 

в серцях? 

Якщо переглянути декілька уривків Писання, які описують цю 
зміну, ми дізнаємося, що деякі риси, вказані тими, хто відчув 
цю могутню зміну, включають наступне: 

• Вони «не ма[ють] бажання чинити зло, але постійно чинити 
добро» (Мосія 5:2) .  

Вони <<змінили свій тілесний та занепалий стан на стан 
праведності» (Мосія 27:25). 

• Вони «пробудилися . . .  від глибокого сну» й «освітлені світлом 
вічного слова» (Алма 5:7) .  

• Вони <<упокорилися і поклали довіру на істинного й живого 
Бога» (Алма 5:13) . 

Старійшина Мерріл Дж. Бейтман, сімдесятник, навчав про те, 
як саме людина отримує цю могутню зміну: «Зміни серця 
і душі з'являються внаслідок посіву і підживлення сімені 
[див. Алма 32:28]. Вивчення Писань, молитва, послушність та 
служіння є ключовими елементами до розвитку віри в Христа» 
(in Conference Report, Oct. 1992, 38; or Ensign, Nov. 1992, 28). 

І цар Веніямин і Алма явили цю силу проповідування слова 
Бога, яка здійснює могутню зміну (див. Мосія 4:1-3; 5:1-2; 

Алма 5:7, 11-13). 

Говорячи про здатність Писань, особливо Книги Мормона, 
змінювати життя, Президент Езра Тефт Бенсон проголосив: 
«Книга Мормона не просто навчає нас істині, хоч вона й справді 
робить це. Книга Мормона не просто приносить свідчення 
про Христа, хоч вона й справді робить і це. Вона містить дещо 
більше. У книзі існує сила, яка починає вливатися у ваше 
життя в той момент, коли ви розпочинаєте серйозне вивчення 
книги. У вас з'явиться сила чинити опір спокусі. У вас з'явиться 
сила уникати обману. У вас з' явиться сила встояти на тісній 
і вузький путі. Писання називають «словами життя» (УЗ 84:85), 

і ні до чого це не підходить більш справедливо, ніж до Книги 
Мормона. Коли ви почнете голодувати і відчувати спрагу за їі 
словами, життя ставатиме для вас все більш і більш ряснішим» 
(in Conference Report, Oct. 1986, 6 ;  or Ensign, Nov. 1986, 7). 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А і одне з завдань (Б-Г) під час вивчення 
Алма 5. 

А Н апишіть листа 

Уявіть, що ви маєте друга, який не сприймає релігію та єван
гелію досить серйозно. З його точки зору нам зовсім немає 
потреби бути всім такими добрими, щоб отримати спасіння. 
Ваш друг вірить, що Бог знає наші слабкості та все одно спасе 
нас ; нам лише потрібно уникати справді серйозних гріхів. Ви 
дуже любите свого друга і бажаєте, щоб він зрозумів і знайшов 
щастя. Напишіть листа цьому другові, пояснюючи, що є не 
зовсім вірне в його розумінні Спокути. Використання істин, 
яких навчав Алма в Алма 5:10-42, допоможе вам навчати свого 
друга. Не забудьте пояснити в своєму листі наступне: 

• Що означає слово спасенні? 

• Що означає відчути «могутню зміну» і «народитися від 
Бога»? Як цей принцип може допомогти людині змінитися? 

• Що слід робити нам, щоб відчути цю могутню зміну? 

• Що необхідно, щоб сталася зміна у серцях і щоб народитися 
від Бога? 

• Що станеться з нами, якщо ми не змінимося? 

Поя сніть , що таке судн ий ден ь  

Алма описав судний день : день, коли ми всі встанемо перед 
Богом для того, щоб бути судженими. 

1. Користуючись інформацією з Алма 5:16-25, порівняйте 
почуття людей, які не покаялися, з почуттями тих, хто 
кається. 

2. Учення і Завіти 76:5-10 надають більш докладну інформацію 
про те, як будуть благословлені ті, хто кається та є правед
ними. Прочитайте ці вірші і порівняйте те, що Господь про
понує тим, хто слідують за Ним, з тим, що диявол пропонує 
своїм послідовникам. Що бажаєте отримати ви? Чому саме? 
Які б почуття виникли у вас, якби Господь звернувся зі словами 
з Алма 5:16 до вас? 

Порівняйте з сьогоденням 

Алма знав, що перед членами Церкви за його часів поставали 
складні проблеми. Прочитайте Алма 5:26-35, 52-62 і вкажіть дві 
проблеми зі згаданих Алмою, які залишаються актуальними 
в наш час. Користуючись знаннями набутими від Алми, поясніть, 
що ми можемо робити, щоб подолати ці проблеми. 

п ідсум ок за допо могою 

Алма приносить 
своє свідчення 
в Алма 5:37-52. 

Запишіть пять 
найголовніших, 
на вашу думку, 
слів чи фраз його 
свідчення. Поясніть 
причини, з яких 
ви вибрали саме 
ці слова чи фрази. 



Алма 6-7 
Алма проповідуе в Гедеоні 

Алма 

Розуміння Писань 
Алма 6 

Настанови (в. 7) - правила 

Алма 7 

Просити його благодаті 
(в. 3) - молитися про 
божественну допомогу 

Сосудом (в. 10) - людиною, 
наділеною особливими 
якостями і покликанням 

Зміцнивши Церкву в Зарагемлі, 
Алма пішов до міста Гедеон. Алма 

довідався, що тут члени Церкви 
були більш відданими, ніж ті, 
що жили в Зарагемлі. Тому йога 

послання до святих в Гедеоні було 
не стільки закликом до покаяння, 
скільки наставлення.м і заохочен

ням. Зауважте, чога саме 
Алма навчав в Алма 6-7 про 

місію Спасителя і те, що 
саме ми маємо робити, 
аби очиститися через Йога 
Сnокуту. 

Недуги (в. 12) - слабкості, 
недосконалість 
Його путь € один вічний круг 
(в. 20) - путі Бога вічні 
і незмінні 

Алма 7:1 1 - 1 3  - Як Спокута Ісуса Христа може 

допомогти мені? 

Багато християн вірять, що Своїм стражданням у Гефсиманії 
і на хресті Спаситель заплатив за наші гріхи. В Алма 7:11-13 

пророк Алма пояснює, що Спокута включає це і набагато 
більше. Алма свідчить, що Спаситель прийде на землю, щоб 
взяти на себе всілякого роду страждання, які є частиною 
цього смертного життя. 

• Він взяв на себе «муки і хвороби свого народу» (в. 11). Це 
включає всі можливі види страждань, що можуть спіткати 
нас, навіть, якщо ми не зробили нічого поганого. 

• Він прийняв смерть, і завдяки цьому стало можливим наше 
воскресіння (див. в .  12). 

• Він взяв на себе наші недуги (див. в. 12), які включають 
слабкості і недосконалість тіла, розуму чи характеру, з якими 
ми боремося, намагаючись стати схожими на Христа. 

• Він взяв на себе наші гріхи, щоб ми змогли отримати про
щення (див. в. 13). 

Старійшина Джон Х. Гроберг сімдесятник, сказав: «Я свідчу, що 
ніхто не зазнавав і ніколи не зазнаватиме нічого, - якщо казати 
про розчарування, зраду, біль, переслідування, страждання, 
чи будь-що інше, - що не може бути, або не було поглинуто 
в Спасителі! Ви не можете зазнати такого болю емоційного чи 
фізичного, якого Він би не зазнав. Не існує такого поєднання 
людських емоцій чи фізичних хвороб, чи страждань, яке б не 
могло знайти собі сховище в жертві Спасителя заради нас. Він 
знає, як допомогти нам. Він бажає допомогти нам. Будь ласка, 
дозвольте Йому» (<<Trust the Lord» [CES fireside for young adults, 
1 Мау 1994], 6). 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання Б та завдання А чи В під час вивчення 
Алма 6-7. 

А 
Н аведіть основні положення завіту 

хрищення 

Завіт - це угода, обіцяння чи договір між двома особами чи 
групами. Порівняйте Алма 7:15-16 та Учення і Завіти 20:77 

і запишіть підсумок того, що ми обіцяємо Небесному Батьку 
і того, що Він обіцяє нам під час укладання завіту хрищення 
(див. Мосія 18 за додатковою інформацією). 

З астосуйте Спокуту до нашого ч асу 

В Алма 7:9-16 Алма ділиться своїм свідченням про життя і місію 
Ісуса Христа. 

1. Прочитайте вірші 11-13 і складіть перелік чотирьох різних 
проблем, які можуть постати перед нами в цьому житті, 
впоратися з якими нам допомагає життя і Спокута 
Ісуса Христа (див. також інформацію, вміщену в розділі 
«Розуміння Писань» до Алма 7:11-13). 

2. Щодо кожної з наведених ситуацій визначте, яку з чотирьох 
проблем вона ілюструє і поясніть, як звернення до Ісуса 
Христа допоможе цій людині: 

а. Мелінді дванадцять років. Через автомобільну аварію, 
що трапилася місяць тому, її ноги паралізувало. 

б. Хуан став на хибний шлях і робив речі, яких він зараз 
соромиться. Він відчуває депресію та власну нікчемність. 

в. Майклу 45 років. Він одружений і має дітей. Щойно 
з' ясувалось, що він хворий на рак і лікарі кажуть, 
що більше одного року йому не прожити. Він відчуває 
сум, збентеженість і навіть інколи гнів. 

г. Емма щойно отримала покликання бути президентом 
свого класу «Лавр». Такого покликання в неї ще ніколи 
не було. Вона любить євангелію і щиро бажає зробити 
все найкращим чином, проте відчуває себе «не в своїй 
тарілці» і дуже побоюється. 

П роіл юструйте уривок П исання 

Прочитайте Алма 7:19-21 і зробіть малюнок до важливого 
євангельського принципу, описаного в цих віршах. Як назву 
до свого малюнка підберіть фразу, яка б пояснювала, що 
саме він символізує. 



Алма 8 
Зустріч Алми і Амулека 

Місіонерська работа вимагає значних зусиль, а інколи може 
приносити й розчарування. Коли Президент Гордон Б. Хінклі 
був молодим місіонером в Англії, він відчував себе дуже 
розчарованим. «[Він] написав своєму батькові, що йога власна 
місіонерська робота ні до чога не привела і що він не бачить 
сенсу у марній витраті часу й батьківських грошей. Брайант 
Хінклі написав, як йога батько і президент колу, відповідь, 
що була стислою і влучною: «Дорогий Гордоне, я отримав 
твога останньога листа. Я маю лише одну пропозицію: забудь 
про себе та йди працювати» (Sheri L. Dew, Go Forward With 
Faith: The Вiography оі Gordon В. Hinckley [1996], 64). 

Алма відчув розчарування, 
проповідуючи в АммоніЙга. 
Читаючи про те, що 
з ним відбулося, зауважте, 
як саме Господь 
підтримав і зміц,нив йога 
на продовження праці. 

Розуміння Писань 
Ал.ма 8 

Святим чином Бога (в. 4) 

Священством 
Мелхиседековим 

Вивчення Писань 

Всупереч уставам (в. 17) -
проти законів 

Виконайте два з наступних завдань (А-В) під час вивчення 
Алма 8. 

А Н апишіть статтю 

Порівняйте відвідування Алмою землі Мелек (див. Алма 8:3-6) 

та Аммонійга (див. в. 7-13). Якби ви були газетним репортером 
і мали завдання написати статтю про відвідування Алмою 
кожної з цих земель, що саме ви б написали? Не забудьте 
описати, яким було ставлення до нього і чим, на вашу думку, 
воно було зумовлене. 

Н аведіть п ідсум ок сказаного н и м  

Н апишіть листа додому 

Ангел говорив 
і з  Алмою, 
і з Амулеком. 

1. Наведіть підсу
мок слів ангела 
до Алми (див. 
Алма 8:14-17) 

і до Амулека (див. 
Алма 8:20; 10:7). 

2. Як слова ангела 
могли б підбадьо
рити сьогоднішніх 
місіонерів? 

Уявіть, що ви Алма чи Амулек і пишете листа до своєї сім'ї 
Прочитайте Алма 8:21-32 і напишіть коротенького листа, 
розповідаючи, що відбувається під час місіонерського служіння 
в АммоніЙга. 

Алма 9 
Алма проповідуе покаяння 

народу Аммонійга 

Закам'янілий серц,ем народ Аммонійга гнівався на Алму 
й Амулека та завдавав їм образ. Пізніше ц,их двох відданих 
місіонерів було кинуто до в'язниці. Якби вам довелося зіт
кнутися з протистоянням такога роду, якою була б ваша 



реакція? Під час читання Алма 9 уявіть себе разом з Алмою. 
Якога роду сміливість треба мати, щоб постати перед тими 
людьми ? Що б ви могли сказати такога, що було б найкращою 
допомогаю для них? Вчення Алми та Амулека, прогалошені 
народу Аммонійга, знаходяться в розділах 9-14. 

Розуміння Писань 
Алма 9 

Твердошиї (в. 5, 31) - вперті, 
гордовиті 

Вперте покоління (в. 8) -
злі люди 

� Виправдалося (в. 14) -
: підтвердило свою істинність 

Алма 9 : 26 - 27 - Цілющий процес покаяння 

Вивчення Писань 

Президент Джеймс Е. Фауст, 
Другий радник у Першому 
Президентстві, сказав: 
«Кожен з нас робить в дорозі 
неправильні повороти. Я вірю, 
що добрий і милостивий Бог, 
чиїми дітьми ми є, судитиме 
нас якомога м'якше за всі 
наші неправильні вчинки і 
дасть нам максимум благосло
вень за все зроблене нами 
добро. Урочисте виголошення 
Алми [в Алма 9:26] здається 
мені підтвердженням цього» 
(in Conference Report, Oct. 1996, 
75; or Ensign, Nov. 1996, 53). 

Виконайте завдання А та Б чи В під час вивчення Алма 9. 

А Чого можна н авч итися з істо рії 

Підрахуйте, скільки разів Алма використовує фрази «чи не 
пам'ятаєте ви» та «чи забули ви» в Алма 9:7-14. 

1. Зробіть перелік прикладів з Нефійської та Ламанійської 
історії які він використав, щоб показати необхідність 
покаяння. 

2. Запишіть свої думки стосовно того, як кожний з цих 
прикладів міг би допомогти людям в Аммонійга покаятися. 

3. Як саме його приклади допомагають вам збільшити своє 
бажання каятися? 

Б Проведіть обл і к  

В Алма 9:18-22. Алма наводить багато прикладів благословень, 
отриманих НефіЙцями. 

1. Розділіть аркуш вашого зошита на дві колонки. В одній 
колонці зробіть перелік фізичних благословень, отриманих 
Нефійцями, а в іншій колонці - духовних. 

2. Прочитайте попередження Алми в Алма 9:23-24. Як його 
попередження пов'язано з Учення і Завіти 82:3? Чому саме? 

Зробіть пла кат 

Зробіть плакат, який відображав би вчення, пояснені в Алма 
9:25-30. Зробіть його так, щоб, скориставшись ним під час уроку, 
допомогти іншим учням краще розуміти повчання Алми про 
Ісуса Христа. 

Алма 10 
Свідчення Амулека 

Єпископ Х. Девід Бертон під час свога служіння Першим 
радником у Верховному єпископаті навчав: 

«Алма та Амулек чули ангела. Вони прий
няли покликання до місіонерськога служіння, 
і вони проповідували покаяння. Вони сміливо 

стояли перед лицем лиха й ув'язнення. 

Амулек 

Вони - герої чиє життя гідне наслі
дування» (іn Conference Report, Apr. 
1993, 60; or Ensign, Мау 1993, 47). 
Читаючи свідчення Амулека 
та розповідь про йога навернення, 

обдумайте, як йога знання про 
Ісуса Христа допомогло йому протягом 
цьога складнога часу. Які риси Амулека 
ви бажали б наслідувати ? 

Розуміння Писань 
Алма l0 

Таємниці (в. 5) - істини, які відкриваються лише через 
божественне одкровення 

Алма 1 0 : 22 - 23 - «Мол итви праведних» 

Президент Спенсер В. Кімбол, на той час Діючий Президент 
Кворуму Дванадцятьох Апостолів, сказав: «Багатоголосся 
духів-спокусників закликає до плотських втіх і необмежених 
фізичних насолоджень. Наш світ нині мало відрізняється від 
того, яким він був за часів Нефійського пророка, який сказав: 
« . . .  якби не молитви праведних . . .  то вас навіть тепер було 
б покарано повним знищенням . . .  (Алма 10:22). Звичайно, 
є дуже багато чесних і вірних людей, які дотримуються усіх 
заповідей, чиє життя і молитви утримують світ від знищення» 
(in Conference Report, Apr. 1971, 7; or Ensign, June 1971, 16) . 



Предки Амулека 
Йосип 

(якого було продано до Єгипту) 

т 
Манасія 

І 
Легій 

(який вийшов з Єрусалима) 

т 
Нефій 

І 
Амінадій 

(переклав писання, що було на стіні храму) 

І 
Ізмаїл 

т 
Гіддона 

І Зв'язок 
батько/син 

т 
Амулек Нащадок 

Вивчення Писань 
Виконайте два з наступних завдань (А-В) під час вивчення 
Алма 10. 

А Поговоріть з новонаверне ним 

Поговоріть з новонаверненим до Церкви про його чи ї і  навер
нення та свідчення. Порівняйте його духовний досвід 
з духовним досвідом Амулека в Алма 10:1-11. Дайте відповіді 
на наступні запитання: 

1. Що є спільного в їхньому духовному досвіді? 

2. Чим їхній досвід відрізняються? 

3. В чому полягає схожість описаного в Алма 10:8 та 1 Нефій 3:7? 

Б Зро біть перел і к  сл і в  

1 .  Під час читання Алма 10:12-32 запишіть слова, які описують 
законників і суддів з АммоніЙга. 

2. Чого, на вашу думку, цих освічених, заможних і впливових 
людей так непокоїли слова Алми та Амулека? 

в Поясніть 

В Алма 10:22-23 Амулек викладає важливе вчення. Прочитайте 
ці вірші й дайте відповідь на наступні запитання: 

1. Що утримувало місто Аммонійга від знищення? 

2. Які приклади демонструють істинність цього принципу 
і в наш час? 

3. Яку саме підтримку та втіху надає вам цей принцип? 

Алма 11 
ВоскресіІПІЯ «прийде до всіх» 

Чи зречетеся ви свога свідчення заради чималої суми грошей ? 
В Алма 11 Зизром, злочестивий законник, оспорює вчення 
Алми та Амулека. Зверніть увагу, наскільки значну сумму 
грошей він пропонував Амулеку за те, щоб той заперечив 
існування Бога. Зауважте також, як Амулек викликав 
замішання в Зизрома. 

Розуміння Писань 
Ал.ма 11 

Бариш (в. 24) - гроші Відновлення (в. 44) -

Звільнення від пут смерті, воскресіння 

звільнитися від пут цієї Притягнуто (в. 44) -

тимчасової смерті (в. 41-42) - прикликано до відповіді, 
подолати смерть Воскресінням звинувачено в провині 

Тимчасовою (в. 42) - фізичною Більше не знати тління 
(в. 45) - більше ніколи 
не вмирати 

Алма 1 1 : 5 - 1 9  - Грошова система Нефійців 

Наведена схема допоможе вам краще зрозуміти Нефійську 
грошову систему за часів правління суддів. Зауважте, що 
щоденний заробіток судді на той час дорівнював сеніну золота 
(див. Алма 11:3) . 

Нефійська система мір і Ba r 

Срібні монети = Золоті монети = Зерновий еквівалент 

Лея немае 1/8 міри 

Шиблум немае 1/4 міри 

Шиблон немае 1/2 міри 

Сенум Сенін 1 міра 

Немае Анті он 1 1/2 міри 

Амнор Сеон 2 міри 

Езрум Шум 4 міри 

Онтій Лімна 7 мір 

Алма 1 1 :38 - 39 - Як Ісус Христос може бути також 

«Вічним Батьком»? 

Див. розділ «Розуміння Писань» до Мосія 15:1-7 (с. 83). 



Вивчення Писань 
Виконайте завдання А та Б під час вивчення Алма 11. 

А М атем атичні розрахунки 

Прочитайте Алма 11:1-9 і розв'яжіть наведені математичні 
задачі: 

1. Скільки мір зерна міг придбати Нефійський суддя на свій 
щоденний заробіток? (див. в. 3, 7). 

2. Скільки щоденних заробітків дорівнювали одному онтію 
срібла? (див. в. 11-13). 

3. Скільки щоденних заробітків запропонував Зизром 
Амулеку, щоб той зрікся свого свідчення? (див. в. 22). 

4. Якій сумі грошей, на вашу думку, приблизно дорівнював 
би Зизромів хабар у наш час? 

5. Чому, на вашу думку, інформація про Нефійську грошову 
систему є важливою? 

Б Ур ивки П исання корисні для м ісіонерів 

Місіонерам ставлять багато запитань. Напишіть, якими 
віршами з Алма 11:36-46 ви скористаєтеся для надання відповіді 
на кожне з наступних запитань: 

1. Який вигляд я матиму після воскресіння? 

2. Як багато з людей, що живуть на землі, воскресне? 

3. Які вимоги треба виконати, щоб попасти на небеса? 

4. Чи помру я коли-небудь ще після свого воскресіння? 

." 

Алма 12 

Алма навчае плану спасіння 

Зuзром 

Протяzо'м свога життя ви ,Можете 
,Мати багато ,Можливостей 

ділитися євангелією з людь'мИ 
і навчати тих, хто не належить 
до Церкви. Ал,Ма 11 є оnисан
ня'м тога, як А'мулек робив 

ц,е з Зизро,Мо,М. Ал,Ма 12 є літо
nисо'м тога, чога Ал,Ма навчав 

ЗИЗрО'ма і людей навколо. Чита-
ючи розділ 12, nодУ'майте 

про те, як са'ме 'місіонери 
у наш час 'можуть 
використовувати ц,і 
вчення під час 
проведення бесід. 

Розуміння Писань 
Алма 12 

Херувим (в. 21) - різновид 
ангельських істот 

Стан випробування, 
підготовчий стан (в. 24, 26) -
час випробування 

Від заснування світу (в. 25) -
У доземному житті 

Спонукає, спонуці, 
спонукати (в. 36-37) -
надавати причину іншій 
людині гніватися, «перша 
спонука» може означати 
Падіння людства або часи, 
коли діти Ізраїля ремствували 
і вибрали злочестивість 
після того, як були визволені 
Господом з Єгипту. 

Алма 1 2 : 9 - 1 0  - Як я можу прийти до п ізнання 

«таємниць Бога»? 

Сучасне одкровення пояснює, що ми прогресуємо поступово. 
Ми отримаємо більше світла та істини, дотримуючись 
заповідей Бога й перебуваючи вірними світлу та істині, яких 
ми вже маємо (див. УЗ 84:44-47; 93:20, 27-28). 

Алма 1 2 : 1 6 -18 ,  32 - Що означає «друга смерть»? 

Старійшина Бойд К. Пекер, член Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів, пояснив: «Спокута була абсолютно необхідною для 
людей, щоб очиститися від гріха та подолати другу смерть, яка 
є духовною смертю, тобто відділенням від Небесного Батька. 
Бо Писання говорять нам, сім разів вони говорять нам, що ніщо 
нечисте не може увійти до присутності Божої» (in Conference 
Report, Apr. 1988, 82; or Ensign, Мау 1988, 70; див. також пункт 5 

розділу «Розуміння Писань» до Алма 5:9, с. 100). 

Вивчення Писань 
Виконайте два з наведених завдань (А-В) під час вивчення 
Алма 12. 

А Дайте визначення терміну 

1. Прочитайте Алма 12:6 і наведіть три фрази, які визначають 
наміри Сатани. 

2. Біля кожної наведеної вами фрази напишіть один з методів, 
який Сатана застосовує в наш час для затягування молоді 
до прірви. 

3. Прочитайте Алма 12:9-11 і напишіть визначення терміну 
<<ланцюги пекла». 

Н апишіть тези виступу 

Уявіть, що вас призначили виступити на причасних зборах 
на тему «Останній суд». Напишіть коротко тези виступу, 
використовуючи як посилання на Писання Алма 12:12-18. 
Візьміть принаймні дві цитати з цих віршів. 



веде до Піднесення 

Прочитайте Алма 12:19-27 і дайте 
відповіді на наступні запитання: 

1. Що відбулося, коли Адам 
скуштував від забороненого 
плоду? 

2. Що б сталося, якби Адам 
скуштував від дерева життя 
після того, як він скуштував 
від забороненого плоду? 
(див. в. 23). 

3. В чому полягає необхідність 
«стану випробування» перед 
нашим воскресінням і судом 
(див. Алма 42:4-5). 

Алма 13 

Свmцеиство Боrа 

Священство є владою, якою Бог наділяє людину для служіння 
заради спасіння Йога дітей. У передземному житті Небесний 
Батько обрав людей, які, як Він знав, будуть здатні допо
магати Йому під час смертнога життя. Як Він дізнався, кога 
саме обрати ? Алма пояснює ц,е і допомагає нам зрозуміти 
велику відповідальність, яка лежить на носіях священства. 
Прочитавши Алма 13, ви матимете змогу пояснити, в чому 
полягає важливість священства і чога саме Господь очікує 
від носіїв фєї влади. 

Розуміння Писань 
Алма 13 

Освячено (в. 11) - очищено 
від гріха 

Одяг було вибілено (в. 11) -
гріхи було прощено 

� Плід, гідний (в. 13) - добрі 
: справи, які задовольняють 
: вимоги 

Алма 1 3 : 1 - 1 8  - «Святий чин Бога» 

Фраза «святий чин Бога», чи їі похідні часто з'являються в Алма 13. 
Вона означає Мелхиседекове священство. До часів Мелхиседека 
це священство «називалося Святим священством за ПОрЯдком 
Сина Бога. 

Але через повагу і благоговійність до імені Найвищої Істоти, щоб 
запобігти надто частому повторенню його імені, вони, церква, 
в стародавні часи, назвали це священство за Мелхиседеком, або 
Мелхиседековим священством» (УЗ 107:3-4). 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А та завдання Б або В під час вивчення 
Алма 13. 

А Поясніть значення 

Під час читання Алма 13:1-6 зробіть підсумок послання цих 
віршів своїми словами. 

Поговоріть з носієм священства 

Прочитайте Алма 13:7-13 разом з одним із носіїв Мелхиседе
кового священства. Поставте йому наступні запитання 
і запишіть відповіді: 

1. З вашої точки зору, яке з учень, вміщених у цих віршах, 
є найголовнішим? 

2. Чому, на вашу думку, можливість бути носієм 
Мелхиседекового священства є привілеєм? 

3. Що, на вашу думку, сталося б, якби всі носії священства були 
такими, як описано у вірші 12? 

П редставте провідника Церкви 

Під час духовного вечора Вам запропонували представити при
сутнім доповідача - Мелхиседека. Скористайтеся Алма 13:14-19, 
щоб зібрати деякі факти для представлення. Запишіть слова, 
які б ви сказали представляючи присутнім цю велику людину. 

Алма 14 

€вaнrельське послання викликае 
rНЇB злочестивих 

Нерідко слідування вченням слуг Господа вимагає мужності. 
Неможливо передати словами випробування, які постали 
перед смиренними в Алма 14. Вас може здивувати скільки 
всьога мали витримати новонавернені та інші праведні люди 
заради своєї віри. Особливо зверніть увагу на почуття Амулека 
щодо баченога ним та на стійкість і мудрість Алми. До 
тога ж намагайтесь уявити, що подумали злочестиві, коли 
побачили, що врешті сталося з Алмою та Амулеком. 



Алма 14 

Поглинути, пог линуто 
(в. 9-10, 14) - зруйновано, 
спалено до смерті 

Сірки (в. 14) - палаюча сірка 
символізує біль та муку, від 
яких страждають злочестиві 

Алма 1 4: 8 - 1 1 - Чому Господь допускає, 

щоб праведні страждали? 

Багато хто з нас може відчувати те ж саме, що відчував Амулек, 
коли бачив страждання праведних, смиренних людей. Проте 

Алма допоміг йому (та нам) усвідомити, 
що Небесний Батько має глибше 

бачення того, що здається траге
дією смертним чоловікам та 
жінкам. Старійшина Спенсер В. 
Кімбол, на той час член Кворуму 
Дванадцятьох Апостолів, 
пояснив: 

«Коли вбивають праведну людину, 
коли сім'я залишається без моло

дого батька чи матері, коли люди 
вмирають не своєю смертю, ми 
бачимо, що багато людей вда
ються до критицизму. Дехто спо

внюється гіркоти, коли настійлива 
молитва, здається, не знаходить 

відповіді. Дехто втрачає віру і поринає 
в скептицизм, коли на урочисті благо

словення, надані святими чоловіками, здається, не звертається 
увага . . .  Але, якби всі хворі одужували, якби всіх праведних 
було захищено, а злочестивих знищено, вся програма Батька 
була б скасована і основному принципові євангелії - свободі 
вибору - прийшов би кінець . . .  

Якби на всі молитви негайно надходила відповідь згідно 
з нашими егоїстичними бажаннями та нашим обмеженим розу
мінням, тоді було б небагато, чи зовсім не було б страждань, 
горя, розчарування чи навіть смерті; і якби всього цього не було -
також не було б радості, успіху, воскресіння, вічного життя та 
божествування» (<<Tragedy or Destiny,» Improvement Era, Mar. 1966, 
180, 210; див. також Алма 60:13; УЗ 98:13). 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А чи Б під час вивчення Алма 14. 

А Поясніть принципи 

1. Прочитайте Алма 14:8-11; 60:13 та цитату старійшини Кімбола 
з розділу «Розуміння Писань» до Алма 14:8-11. Поясніть, 
чому, на вашу думку, Алма та Амулек не застосували силу 
священства для спасіння праведних, яких вбивали. Особливо 
зауважте настанову, яку Алма отримав від Духа. 

2. Які додаткові ідеї несе цитата старійшини Кімбола, поясню
ючи, чому Алма та Амулек мали так довго чекати перш, ніж 
отримати силу звільнитися з в'язниці? (див. Алма 14:26-29). 

Запитан ня , що зал и ш илися без відповіді 

Примусивши Алму та Амулека дивитися на спалення відданих 
віруючих, злочестиві судді Аммонійга поставили їм багато 
питань, семеро з яких записано в Алма 14:14-21. 

1. Знайдіть ці питання і запишіть їх у своєму зошиті, а потім 
напишіть відповіді, які, на вашу думку, могли б дати Алма та 
Амулек, якби вважали за доцільне відповідати. 

2. Перегляньте Алма 14:2-5, а потім прочитайте 3 Нефій 14:6 та 
Матвій 27:11-14 і поясніть чому, на вашу думку, вони відмо
вились давати відповідь на запитання злочестивих суддів. 

3. Чи є необхідним давати відповідь кожному, хто знущається 
з вас через вашу віру чи піддає критиці Господню роботу? 
Чому так або чому ні? 



Алма 15 

Місіонерське служіння в землі еидом 

Як ви дізналися з Алма 14, злочестивий народ Аммонійга 
вигнав геть Зизрома та деяких з людей, які повірили 
nосланню Алми, та спричинив смерть від вогню іншим з них. 
Алма 15 розповідає нам, куди попрямували ці віруючі і що 
сталося з Зизромом та Амулеком, які втратили все, 
що вони мали в АммоніЙга. Зауважте також, чого саме ц,ей 
розділ навчає нас про наслідки провини та силу Спокути. 

Розуміння Писань 
Алма 15 

Святилищах (в. 17) - місцях поклоніння 

Вивчення Писань 
Виконайте одне з наступних завдань (А-В) під час вивчення 
Алма 15. 

він м і г  сказати їм ? 

Б Зробіть запис 

Перегляньте Алма 15:1-4 
і потім напишіть послання, 
висловлюючи те, що, на 
вашу думку, Зизром бажав 
сказати Алмі та Амулеку. 

Зробіть запис в уявному щоденнику Зизрома чи Алми, 
розповідаючи про подію, описану в Алма 15:5-12. 

в Н аведіть сучасн и й  прикл ад 

1. Прочитайте Алма 15:16 і зробіть перелік того, чим пожерт
вував Амулек заради служіння Господу. 

2. Зробіть письмовий опис знайомої вам людини, яка, подібно 
до Амулека, була готова жертвувати заради можливості 
служити на місії. 

Алма 16 

Кінець міста Аммонійrа 

Алма попередив злочестивий народ Аммонійга, що їх буде 
знищено, якщо вони не покаються (див. Алма 8:16-17; 9:4). 
В Алма 16 розповідається про здійснення ц,ього nророц,тва. 
Гірка іронія: залишок землі насолоджувався великими благо
словеннями від Господа під час зростання Церкви, завдяки 
навчанню і проводу Алми. Під час читання ц,ього розділу 
подумайте про те, що, за бажанням Мормона, ми маємо 
пізнати, порівнюючи історію Аммонійга з описанням 
благословень, які отримують праведні. 

Розуміння Писань 
Алма 16 

Синагогах (в. 13) - домах 
зборів, місцях поклоніння 

Вивчення Писань 

Віта прищеплюється до 
природної лози виноградної 
(в. 17) - приєднується до 
Христа та Його Церкви 

Прищеплення полягає в nриєонанні 

віти оонієї рослини оо стовбура 
іншої. Воно символізує наше 
nриєонання оо Ісуса Христа. 

Виконайте одне з наступних завдань (А-В) під час вивчення 
Алма 16. 

А Н ам ал юйте карту 

1. У своєму зошиті намалюйте спрощений варіант карти 
земель Книги Мормона, яка знаходиться на сторінці 203. 
Позначте на карті місця, згадані в Алма 16:1-8. Потім, 
додаючи стрілки та пояснення, покажіть те, що мало місце 
у віршах 1-8. 

2. Якому уроку, на вашу думку, Мормон бажав нас навчити 
на прикладі цієї історії. 

" І 



Б Уя віть себе в ці й істо рії 

Перегляньте, на що було схоже життя в 3арагемлі після того, як 
«встановлення церкви стало загальним по всій землі» (Алма 16:15; 
див. в. 15-21). Опишіть дві переваги їхнього тогочасного життя, 
які вам найбільше сподобалися. 

в Опишіть переваги 

Дослідіть Алма 16 і опишіть, щонайменше, три переваги, 
які б з'явилися у вашому районі, якби кожна людина жила 
за євангелією. 

Алма 17 

Місіонерське служіння 
серед Ламанійців 

Аммон, Аарон, Омнєр, Гімній 

в Мосія 28 чотири сини ц,аря Мосії висловили бажання 
провести місіонерське служіння, відмовившись від тога, щоб 
один з них став ц,арем. В Ал.ма 17 починається розповідь 
про їхнє місіонерське служіння серед Ламанійц,Їв; у ц,Їй розповіді 
наведено чудові приклади тога, що означає насправді бути 
місіонером. Під час читання наступних декількох розділів nри
діліть особливу увагу тому, що ви дізнаєтеся про nідгатовку, 
дії та вчення успішних місіонерів. Пам'ятайте: щоб розпо
чати застосування отриманих вами знань, необов'язково бути 
місіонером повнога дня. 

Розуміння Писань 
Ал.ма 17 

Окремих місць (в. 18) - призначень 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А чи Б під час вивчення Алма 17. 

А Знайдіть зв' язок 

1. Накресліть у своєму зошиті просту таблицю за наведеним 
нижче зразком. Потім дослідіть Алма 17:2-3 і запишіть в клі
тинках ті кроки, яким слідували сини Мосії для отримання 
духовної сили. 

Що вони робили 
для підготовки: 

Яким був 
результат: 

2. Які з цих духовних благословень ви найбільше бажали 
б отримати? Що ви маєте зробити, аби отримати їх? 

З астосуйте П исання 

Розгляньте наступну ситуацію: старійшина Браун та старій
шина Вільсон є першими місіонерами, призначеними служити 
в маленькому, віддаленому містечку. Мер містечка дізнався про 
прибуття старійшин і надіслав їм послання про їхню небажа
ність у його містечку. Під час ранкового вивчення євангелії 
старійшини читали Алма 17. Вони обидва відчули, що їм слід 
застосувати принципи з цього розділу до своєї ситуації. 

1. Напишіть завершення цієї історії яке б включало те, що, на 
вашу думку, ці старійшини могли робити для застосування 
принципів з Алма 17. Намагайтеся включити якомога більше 
принципів ефективної місіонерської роботи. 

2. Наприкінці вашої історії зробіть перелік принципів, застосо
ваних ними, та віршів, в яких знаходиться кожний з цих 
принципів. 

Алма 18 

Навернення царя Ламонія 

Успіх місіонерської роботи часто залежить від тога, яким 
чином було представлено євангельське послання. Як саме 
ви б розпочали навчання ц,аря євангелії? Під час читання 



Алма 18 зверніть увагу на приклади тога, як ефективно 
навчати євангелії - чога саме вчити і як саме навчати цьому. 

Розуміння Писань 

Алма 1 8: 36 - 43 - Сила вчень євангелії 

З чого ви розпочинаєте, коли маєте нагоду навчати євангелії 
людину, яка навіть не знає про існування Бога? Зауважте, 
що Аммон розпочав навчання відповіддю на запитання царя 
Ламонія стосовно природи Бога (див. Алма 18:18-28) і вже потім 
навчав його про Сотворіння (див. в. 28-36), Падіння, включа
ючи занепале життя його предків (див. в. 36-38), та Спокуту, 
чи «план спокутування» (в. 39). Вибір Аммона щодо того, чого 
саме навчати і в якому порядку це викладати, був отриманий 
через натхнення і справив глибоке враження на царя Ламонія 
(див. в. 42-43). 

Старійшина Рассел М. Нельсон, член Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів, допомагає нам зрозуміти, чому ці вчення є настіль
ки важливими: «Нам слід намагатися усвідомити значення 
Спокути, оскільки вона посідає центральне місце в плані. Перед 
тим, як ми зможемо усвідомити його, нам слід зрозуміти па
діння Адама. І перед тим, як ми зможемо з повнотою вдячності 
оцінити Падіння, спершу ми маємо усвідомити Сотворіння. 
Ці три події - Сотворіння, Падіння та Спокута - є трьома вели
кими стовпами Божого плану і вони доктринально взаємопо
в'язані» (in Conference Report, Oct. 1993, 45 ; or Ensign, Nov. 1993, 33). 

Вивчення Писань 
Виконайте два з наступних завдань (А-В) під час вивчення 
Алма 18. 

А 
П орі вня йте П исання з суч ас н и м  

п р и кл адом 

1. Прочитайте наведену історію, яку розповів старійшина 
Роберт Е. Веллс за свого служіння сімдесятником. В чому 
саме полягає схожість між цією історією і тим, що сталося 
з Аммоном в Алма 17-18? 

«Два старійшини познайомилися з одним професором 
і почали навчати його . . .  Його розум не було відкрито до 
їхнього послання, проте цей чоловік мав лягати до лікарні 
на операцію. Поки він одужував у лікарні, його подвір'я 
та сад залишалися без нагляду. Місіонери відчули, що мають 
витратити свій день підготовки на те, щоб підстригти про
фесорів газон, підрізати живий паркан та прополоти квіти. 

Дружина розповіла своєму чоловікові про зроблене ними. 
Він попросив, щоб старійшини прийшли до лікарні й зі 
сльозами на очах сказав: «Ніколи за все моє доросле життя 
ніхто й пальцем не поворухнув, щоб зробити що-небудь 
для мене». 

Його ставлення змінилося. Він прослухав місіонерські бесіди. 
Скептичний на початку, зараз він приділяв їм серйозну 
увагу і навіть зовнішньо став більш лагідним та смиренним. 
Вперше, після часів свого дитинства, він помолився. 
Він отримав свідчення і охристився» (in Conference Report, 
Oct. 1985, 36; or Ensign, Nov. 1985, 28) .  

2. Якого роду служіння ви могли б виконати для своєї сім'ї 
сусідів та суспільства в цей період свого життя? 

Пл а н  н авчання є вангел ії 

Аммон навчав царя євангелії крок за кроком 

1. У своєму зошиті накресліть таблицю за наведеним нижче 
зразком, супроводжуючи кожний крок коротким 
поясненням того, чого Аммон навчав Ламанійського царя 
в Алма 18:24-40. 

Навернення царя 

вв. 36-40 

вв. 33-35 

Алма 18:24-27 

2. Поясніть чому, на вашу думку, Аммон вирішив викласти ці 
вчення в такому порядку (див. розділ «Розуміння Писань» 
до Алма 18:36-43 за додатковою інформацією в разі потреби). 

П р и н ци п и  н авчання є вангел ії 

Запишіть три важливі принципи навчання євангелії, про які 
ви дізнались з Алма 17-18, які, на вашу думку, можуть бути 
застосовані всіма членами Церкви, а не тільки місіонерами 
повного дня. 

Алма 19 
Навернення дружини царя Ламонія 

та інших людей 

Алма 19 описано деякі визначні духовні події Вони можуть 
здатися навіть більш визначними, якщо ви перечитаєте 
в Алма 17:14-15 описання характеру людей, серед яких пра
цював Аммон. Приділіть особливу увагу тому, що ми маємо, 
за бажанням Мормона (як написано наприкінці Алма 19), 
дізнатися з цих подій. 



Вивчення Писань 
Виконайте завдання А та Б під час вивчення Алма 19. 

А Процес навернення 

В Алма 19 багато говориться про процес навернення. Дайте 
відповіді на наступні запитання, які допоможуть вам розкрити 
цей процес: 

1. Прочитайте Алма 19:6, 33. Які, на вашу думку, слова та фрази, 
що описують навернення царя Ламонія та його слуг є 
найважливішими? Чому кожне обране вами слово чи фраза є,  
на вашу думку, важливою? 

2. Прочитайте Алма 19:16-17. Завдяки чому відбулося навер
нення Авіш? 

3. Прочитайте Алма 19:29-35. Як було навернено інших 
Ламанійців? 

4. Чого саме, на вашу думку, деякі не зазнали навернення? 

Подумайте про те, які слова, фрази чи події в Алма 19 нагадують 
ваш особистий процес навернення. 

Я ко ю є морал ь  історії 

В Алма 19:36 пророк-історик Мормон пояснив, про який саме 
принцип за його бажанням, ми маємо дізнатися на прикладі 
Аммона. 

1. Спираючись на висновок Мормона, поясніть своїми словами, 
в чому саме полягає цей урок. Вкажіть, щонайменше дві 
події з Алма 17-19, які ілюструють цей принцип. 

2. Яку роль відіграє цей принцип у вашому житті? 

Алма 20 
Зустріч Аммона з батьком Ламопія 

Не всі з синів Мосії ,Мали такий са'мий 'місіонерський успіх, 
як А,М,Мон. В Ал,Ма 20 ви прочитаєте, як брат А,М,Мона 
Аарон та йога напарники опинилися у в'язниці. Ви також 
прочитаєте про те, як А,М,Мон добився їхньога звільнення 
в поєдинку на ,Мечах з батько'м Ла'монія! Те, що починалося, 
як дуже небезпечна ситуація, завершилося іншою великою 
'місіонерською нагадою. 

Розуміння Писань 
Ал.ма 20 

Помста (в. 18) - кара 

Вивчення Писань 
Виконайте одне з наступних завдань (А-В) під час вивчення 
Алма 20. 

А Поговоріть з м ісіонером 

1. Перегляньте Алма 20:1-5 і поясніть, як Аммон дізнався, що 
його брати у в'язниці. 

2. Поговоріть з людиною з вашого колу чи округу місії, яка 
служила чи нині служить на місії і попросіть її поділитися 
з вами випадком, коли вона діяла під впливом Духа. 
Опишіть скорочено цю подію у своєму зошиті. 



Б Заверш іть речення 

Аммон сміливо гово

рив з розлюченим 

батьком царя Ламонія. 

Наступні фрази 

є підсумком того, що 
сказав він і що відповів 

батько царя Ламонія. 

Перепишіть фрази 

до свого зошита 

й завершіть їх своїми 

словами, виходячи 

з вивченого вами 

в Алма 20:17-27. Після 

кожної завершеної 

фрази вкажіть, 

хто саме сказав їі. 

1.  Не вбивай свого сина. Хоч було б краще, якби . . .  

2. Якщо ти мусиш загинути . . .  

3.  Я знаю, якщо я вб'ю свого сина . . .  

4. Що моїх братів можна буде визволити з в'язниці . . .  

5.  Якщо ти пощадиш мене . . .  

6. Через твою любов до мого сина . . .  

в З м і на в серці 

Користуйтеся цитатами з Алма 20 відповідаючи на запитання 

1 та 2. На запитання 3 дайте відповідь своїми словами: 

1 .  Які почуття до Аммона мав батько царя Ламонія на початку 

їхньої зустрічі? 

2. Чому він змінив своє ставлення? 

3. Чого цей урок навчає нас про відношення до тих, хто чинить 

опір істині? 

Алма 21 

Аарон та його брати навчають 
Ламанійців 

Алма 21-26 є літописом місіонерської праці Аарона, Мулокія 

та їхніх братів. Те, що сталося з ними значно відрізняється 

від того, що відбулося з Аммоном. Під час читання Алма 21 

придивіться, в чому полягала ця різниця і чому вона існувала. 

Вас може здивувати те, хто саме спричинив більшість їхніх 
проблем. 

Розуміння Писань 

Алма 21 

Синагоги, святилища (в. 5-6, 11, 16, 20) - дома зборів, місця 

поклоніння 

Алма 21 : З  - Хто є Амалекійці та Амулонійці? 

Амалекійці були Нефійськими відступниками. В Книзі Мормона 

тут вони згадуються вперше. Амулонійці були нащадками 

злочестивих священиків царя Ноя, які залишили свої сім'ї втекли 

до пустині, одружилися з Ламанійськими жінками і стали 

частиною Ламанійського суспільства (див. Мосія 23:31-35) . 

Алма 21 : 4  - Чин Негорів 

За інформацією стосовно «чину Негорів» зверніться до розділу 

« Розуміння Писань» до Алма 1:12 (с. 96-97). 

Вивчення Писань > 

Виконайте завдання А чи Б під час вивчення Алма 21. 

А Н ап и ш іть л и ста І: 
. � 

Після читання Алма 21 уявіт , що ви Аарон і напишітЬ у CBOЄM� 

зошиті листа до своєї сім'ї стиго описуючи те, що сталося з вамІ . 

Ваш ул юблен и й  ури вок П исання 

Перегляньте Алма 21:9. Уявіть, щ о  в и  бажаєте « розкрити 

Писання» другові стосовно Спасителя. Яким уривком з Книги 

Мормона, що ви вже вивчали, ви могли б поділитися з ним? 

Чому? 

Алма 22 

Аарон навчае царя Ламанійців 

Місіонери мають повноваження навчати євангелії. Проте це 

призначення криє в собі багато випробувань. 

Батько ЛаМОliія 

Місіонер має запитувати себе: «Чого саме 

я навчатиму? Як я можу допомогти 

людям відчути Дух? Яким чином я 

даватиму відповіді на їхні запитання ?» 

Зверніть увагу на позитивні приклади 

навчання євангелії, читаючи про 

навчання батька царя Ламонія 

Аароном. Порівняйте те, як саме 

і чого саме він навчав, з тим, як 

робив це Аммон в Алма 18:22-40. 



Розуміння Писань 
Ал м а  22 

Тілесний стан (В. 13) - Простерся (В. 17) -
смертний чи часовий стан благоговійно впав на землю 

Вирвавши з коренем . . .  з моїх 

грудей (в. 15) - видаливши 
з мого серця чи душі 

Ал ма 22 : 1 2 - 1 4  - щоб зрозуміти Спо куту, 

ми повинні спершу зрозуміти вчення про Сотворіння 

та Падіння Адама 

Старійшина Брюс Р. Макконкі, на той час член Кворуму 
Дванадцятьох Апостолів, написав: «Вічний план Батька перед
бачав, що Сотворіння, Падіння та Спокута будуть сплетені 
разом в одне нероздільне ціле» (А New Witness jor the Articles о! 
Faith [ 1985] , 82) . 

Президент Езра Тефт Бенсон додає нам більшого розуміння: 

«Святі з Книги Мормона знали, що план Спокути має 
розпочатися з розповіді про Падіння Адама . . .  

Так само, як людина не має бажання їсти, доки не зголодніє, 
так само вона не жадає Христового спасіння, доки не пізнає, 
чому саме ЇЙ потрібен Христос. 

Ніхто адекватно і належним чином не знає, чому він потребує 
Христа, доки не зрозуміє і не сприйме вчення про Падіння 
і його наслідки для всього людства. Жодна книга в усьому світі 
не пояснює це життєво важливе вчення настільки добре, як 
Книга Мормона . . .  

Чи сприймаємо ми, чи навчаємо того, що одкровення говорять 
нам про Сотворіння, про Адама і Падіння людини, та про 
Викуплення від Падіння через Христову Спокуту? . . .  

Чи розуміємо ми, чи достатньо ефективно ми навчаємо і про
повідуємо Спокуту? Яке особисте значення мають страждання 
Господа в Гефсиманії та на Голгофі для кожного з нас? 

Що Викуплення від Падіння означає для нас?» (in Conference 
Report, Apr. 1987, 106-7; or Ensign, Мау 1987, 85). 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А та Б під час вивчення Алма 22. 

А Визн ачте кл ючові сл ова 

1. Перегляньте Алма 22:5-11 і запишіть п'ять ключових слів, 
які представляють головні ідеї цього уривку. 

2. Обведіть слово, яке здається вам найважливішим і поясніть, 
чому ви вибрали саме його. 

з. Чому, на вашу думку, місіонери починають навчання 
з основих принципів євангелії? 

Б Дайте відповідь на зап ита н ня 

1. Спираючись на Алма 22:12-14, вкажіть, які три життєво важ
ливі вчення Аарон виклав цареві? (див. розділ «Розуміння 
Писань» до Алма 22:12-14 за додатковою інформацією в разі 
потреби). 

2. Вислухавши ці вчення, цар поставив два важливих запи
тання (див. в. 15) .  Напишіть ці два запитання своїми словами. 

з. Взявши Алма 22:15-18 за зразок, напишіть вашу відповідь 
другові, якби він поставив вам ці запитання. 

Алма 23 
Анті-Нефій-Легії 

Чи знаєте ви людину, яку було навернуто до Господа та Йога 
євангелії завдяки місіонерській роботі? Наскільки вона 
змінилася, сприйнявши євангелію? Як саме вивчення Книги 
Мормона вплинуло на ваше життя? Під час читання 
Алма 23 зауважте, як євангельське послання змінило людей, 
яких навчав Аммон. Зверніть увагу на завіт, який вони 
уклали і обгаворіть, як він впливатиме на їхнє майбутнє. 



Розуміння Писань 
Ал.ма 23 

Висвячуючи (в. 4) - рукопокладаючи для священних цілей 

Алма 23: 1 7  - Що означає ім 'я  Анті -Нефій -Легії? 

Ім'я Анті-Нефій-Легії могло означати, що новонавернені бажали 
стати подібними до Нефія та Легія і тому могли обрати собі 
нове ім'я, відображаюче їхні праведні прагнення. Дослідження 
показують, що в деяких мовах існує спільний корінь до слова 
анті, яке означає «лицем до лиця» чи «відзеркалювати» так 
само, як дзеркало відображає ваше обличчя, коли ви стоїте біля 
нього. Воно може мати значення, схоже на слово наслідувати. 
В цьому світлі ім'я Анті-Нефій-Легії може означати тих, хто 
бажає наслідувати те, чого навчали нащадки Нефія та Легія 
(see Daniel Н. Ludlow, А Сотраnіоn to Уоиr Stиdу о! the Book о! 
Mormon [1976], 210). 

Вивчення Писань 
Виконайте два з наступних завдань (А-В) під час вивчення 
Алма 23. 

А Справжнє навернення 

Прочитайте Алма 23:6-13 і дайте відповіді на наступні 
запитання: 

1. Які вчинки охрищених Ламанійців вказують на їхнє 
навернення до Господа? 

2. Чому, на вашу думку, ці Ламанійці «ніколи не відпали» (в. 6)? 

3. Яку зброю бунту проти Бога люди мають «відкласти» 
у наш час? 

Б Н авчання євангелії 

Прочитайте Алма 23:4-6 і дайте відповіді на наступні 
запитання: 

1. Що Аарон і його брати засто
сували як першоджерело 
для навчання? 

2. Яка сила допомагала їм 
навчати? 

3. Які фрази описують, 
наскільки ефективним 
було їхнє навчання? 

4. Які події зміцнили ваше 
свідчення? 

в Поясніть : хто і чому 

Перегляньте Алма 23:6-13, 16-18. Поясніть, хто були люди, які 
взяли на себе ім'я Анті- Нефій-Легії, і чому вони були такими 
вірними в дотриманні заповідей. 

Алма 24 
Завіта дотримано 

Розуміння Писань 
Ал.ма 24 

Заслуги (в. 10) - праведні дії, 
Спокуту 

Вивчення Писань 

Подумайте про завіти, які ви 
уклали під час хрищення 
і про важливість ц,их завітів. 
Чи nогодились би ви швидше 
віддати своє життя, аніж 
порушити свої завіти? 
Анті-Нефій-Легії цінували 
свої завіти вище за життя. 
Читаючи про їхню відданість, 
подумайте про сміливість, 
необхідну для дотримання 
ваших завітів у сучасному 
світі. 

Пляма, заплямувати 
(в. 11-13, 15) - символізує 
провину чи гріх 

Виконайте завдання А та Б під час вивчення Алма 24. 

невірно? 

Запишіть наступні твердження 
до свого зошита. Користуючись 
Алма 24:11-19 вкажіть, які з твер
джень вірні, написавши вірно 
наприкінці речення. Виправте 
невірні твердження і запишіть 
їх у правильному вигляді. 

1. Люди відчували себе найбільш 
загубленими з усього людства 
через вбивства, які вони чинили 
до свого навернення (див. в. 11). 

2. Анті-Нефій-Легії були певні, 
що можуть отримати прощення, 
якщо знов підуть воювати 
(див. в. 12-13). 



З. Люди роззброїлися, тому що боялися війни і боялися бути 
вбитими (див. в. 16) . 

4. Замість того, щоб чинити вбивства і грабунки, ці навернені 
вирішили, що Нефійці прогодують їх і піклуватимуться про 
них (див. в. 18). 

5. Їхнє навернення було настільки сильним, що вони були 
готові скоріш віддати життя, аніж скоїти гріх (див. в. 19). 

Б З робіть ескіз меморіальної дош ки 

Прочитайте Алма 24:17-26. Уявіть, що меморільна дошка буде 
розміщена на тому місці, де відбувалися ці події. Зробіть ескіз 
вигляду меморільної дошки і напису на ній. 

Алма 25 
Здійснеюrn пророцтва 

Господь посилає Своїх пророків служити Йога вісниками 
і відкривати Йога волю. Інколи вони провіщають майбутні 
події. В Алма 25 надзвичайно детально показано здійснення 
деяких nророц.тв мучениц.ьки вбитога пророка Авінадія. Під 
час читання замисліться над посланнями сучаснога пророка 
і тим, чому життя стає щасливішим завдяки слідуванню 
йога порадам. 

Розуміння Писань 
Ал.ма 25 

Справдилися (в. 12) - : Зовнішніх обрядів (в. 15) -
підтвердили свою істинність � обрядів, пов'язаних з законом 

� Мойсея 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання Б, а потім А чи В під час вивчення Алма 25. 

А Дослідіть П исання 

Прочитайте Алма 8:16 та Алма 16:9, які розширюють розуміння 
того, чому було винищено народ землі АммоніЙга. Коротко 
опишіть, що сталося з Аммонійга і з яких причин. 

Я к саме зді йснилося п ророцтво? 

Авінадій, зазнаючи смерті від полум'я, пророкував про своїх 
обвинувачів та їхніх нащадків. Прочитайте останні слова 
Авін ад ія в Мосія 17:14-19 і зробіть перелік, коротко описуючи 
кожний з елементів його пророцтва. 

Знайдіть кл ючові ідеї 

2. Прочитайте Алма 25:4-12 
і вкажіть, які події 
стали виповненням слів 
Авінадія. Запишіть 
у своєму переліку поруч 
з пророцтвами відпо
відні номери віршів. 

З. Обсудіть зі своїми 
батьками, вчителем чи 
іншим дорослим членом 
Церкви деякі з пророць
ких слів, сказаних проро
ками останніх днів, що 
здійснилися. Запишіть 
те, про що ви дізналися. 

Багато Ламанійців приєдналися до народу Анті-Нефій-Легія 
і сприйняли закон Мойсея. Знайдіть фрази в Алма 25:15-16, 
які пояснюють, чому закон Мойсея був важливою частиною 
євангелії в той час. Потім в одному реченні наведіть підсумок 
того, чому, на вашу думку, цей закон був корисним для 
НефіЙців. 

Алма 26 
«В його силі я можу зробити все» 

Місіонери повнога дня 
часто повертаються 
додому з великим 
ентузіазмом. Коли 
віддані місіонери поверта
ються додому, як саме 
вони, в своїй більшості, 
гаворять своє місіонерське 
служіння, про людей, 
яких навчали, та про 
Господа? Під час читання 
Алма 26 уявіть, що ви 
присутні при тому, 
як Аммон згадує свою 

місію. Він здається хвалькуватим чи смиренним? Кому 
він віддає належне за свій успіх? Чога ви можете навчитися 
щодо вдячності на ц.ьому прикладі? 



Розуміння Писань 

Ал.ма 26 

Пастви Бога (п. 4) - Цер кпи 

Вивчення Писань 

Снопів . . .  зібрано у житницю 
(в. 5) - символізує навернених, 

яких приводять до Церкви 

Виконайте два з наступних завдань (А-В) під 'іас ВИВ'іення 

Алма 26. 

А Заповн іть табл ицю 

Аммон користується описовими словами, ілюструю'іИ свої 

думки В Алма 26:3-7. Накресліть у своєму зошиті таблицю за 

наведеним нижче зразком і заповніть їі. 

Алма 26 Слова Аммона 3начення 

в. З «Найтемніша Найгрішніший стан 
безодня» 

в. З «Знаряддя 
у руках Бога» 

в. 5 «Поле дозріло» 

В. 5 Працювали, 
поширюючи євангелію, 
і досягли успіху 

в. 5 Навернених приведено 
до Церкви 

в. 6 Твердо встояти в вірі під 
час спокуси 

в. 7 « Господар 
жнива» 

Б Дайте відповідь своїм и словам и 

Перегляньте Алма 26:10 і пкажіть, що, на думку Аарона, робип 

Аммон. 

1. Прочитайте Алма 26:11-16 і наведіть підсумок того, що, 

на ваш погляд, насправді говорив і робив Аммон. 

2. Запишіть приклади з вашого життя, коли ви отримували 

допомогу від Господа. 

Н ап и ш іть л иста 

lIрО'іитайте У'іення і Завіти 18:13-16 і зробіть перелік обіцянь, 

які Господь дає тим, хто поширює євангелію. Знайдіть 

описання в Алма 26:1-4, 13-14, 35, які подібні до цих обіцянь. 

Поруч з кожним обіцянням, внесеним до переліку, напишіть 

номер вірша, в якому воно знаходиться. 

2. Напишіть листа знайомому вам місіонеру 'іИ поговоріть 

з місіонером, який повернувся з місії, згадуючи свої улюблені 

вірші з Алма 26. Попросіть його надіслати вам короткий 

опис тієї величезної радості, яку він здобув під час служіння 

Господу. 

Алма 27 

НОВИЙ ПрИТУЛОК народу 
Анті-Нефій-Легія 

Той факт, що багато Ла'манійців було навернено до Господа, 

і те, що вони були ладні пожертвували свої'м життя'м, аніж 

знов взятися за 'мечі, де'монструє їхню дивовижну відданість 
Йо'му. Під час читання Ал,Ма 24 зауважте, що вчинки цих 

відданих Ла'манійців, що розкаялися, дОПО'могли привести до 

навернення ще більше Ла'маніЙців. Однак не кожнога звору

шили їхні вчинки. Інші Ла'манійці (та Нефійські розколь

ники) невпинно на,Магатися винищити Анті-НефіЙ-Легіїв. 

В Ал,Ма 27 ви дізнаєтеся, що са'ме сказав Господь про цю 

ситуацію. під час читання nодУ'майте про рішення НефіЙців. 

За що са'ме ви віддали б свій галос? ЧО'му? Як са'ме ,Можна 

застосувати їхній приклад у наш час? 

Розуміння Писань 

Ал.ма 27 

Утримувати (в. 24) -

забезпечувати 

Вивчення Писань 

: Іменувалися, відзначалися 
� (вв. 26-27) - були відомі 

Виконайте дпа з наступних запдань (А-В) під час ПИП'іення 

Алма 27. 

А в чому полягав пл ан? 

Наступна схема допоможе вам зрозуміти проблему, яка постала 

перед Алмою, і план, який він вирішив здійснити. Намалюйте 

копію цієї схеми у своєму зошиті і, КОРИСТУЮ'іИСЬ інформацією 

з Алма 27:1-12, заповніть їі. 



Безпека Анті -Нефі й-Л еrіїв 

Проблема � 
(ДИВ. Алма 27:1-4) " 

План 
(ДИВ. в. 5) 

Як приймалося 
рішення 

(ДИВ. вв. 10-12) 

Переваги 
1.  
2.  

Недоліки 
1. 
2. 
(ДИВ. вв. 6-9) 

Що сталося 
В дійсності 

(ДИВ. вв. 14-15, 20-26) 

Б Я кі є вимоги? 

1. Виходячи з Алма 27:18, хто відчував величезну радість і щастя? 

2. Хто ніколи не пізнає, чи є істинним учення з Алма 27:18? 
Хто напевне не пізнає? 

в Визн ачте слова та фрази 

1. Зробіть перелік слів та фраз з Алма 27:27-30, які відзначають 
Анті-Нефій-Легіїв, тобто людей Аммона. 

2. За якими з цих слів та фраз ви особливо бажали б бути 
знаним? Чому? 

Алма 28 
Нефійці захищають moдей Аммона 

Дозвіл людей Аммона жити на землі, на якій жили НефійLj,i, 
здається правильним і належним. Але як бути, якщо фна 
такого рішення включатиме втрату батька чи брата, які 
захищатимуть їх у битві? В Алма 28 показано, наскільки 
відданими були НефійLj,i, допомагаючи нужденним і виконуючи 
те, що, за їхнім знанням, Господь бажав від них. Приділіть 
особливу увагу останнім віршам розділу, в яких Мормон нагадує 
нам, що більшості страждань і горя, про які ми читаємо 

в Алма 28, могло б не статися. Він вказує справжню причину 
ц,ього та іншої «нерівності» - інакше кажучи, чому відбува
ються деякі події, які не зовсім правильні чи не зовсім справед
ливі. Він також нагадує нам про те, що може запобігти 
здійсненню подій такого роду. 

Розуміння Писань 
Ал.ма 28 

Голосіння (в. 4) - � Розсипаються (в. 11) -
великий сум, оплакування : гниють, розкладаються 

Незбагненні (в. 8) - ті, що 
здаються важкозрозумілими 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А під час вивчення Алма 28. 

А В изн ачте мораль 

В Алма 28:13 Мормон написав перше з двох тверджень «і так ми 
бачимо». Потім він пояснив урок, який можна винести з описа
них подій. Своїми словами наведіть підсумок уроку, якого він 
навчав, і поясніть, як він пов'язаний зі згаданими в цьому розділі 
подіями. В Алма 28:14 наведено ще два твердження «і так ми 
бачимо». За бажанням, позначте їх у своєму примірнику Писань. 

Алма 29 
«О, якби я був аІПелом» 

Гідне місіонерське служіння приносить багато безцінного досвіду 
і багато можливостей для духовного зростання. Воно приносить 
відчуття наnовненого радістю серця. Під час читання Алма 29 спро
буйте відчути радість, яку відчував Алма, коли думав про отримані 
ним та іншими благословення за участь у роботі Господа. Сучасні 

місіонери можуть відчути цю радість, благословляючи людей своїм 
служінням. Зауважте також, як саме радість Алми вплинула на 
його бажання. 

Розуміння Писань 
Ал.ма 29 

Мук сумління (в. 5) - жалю, відчуття провини 



Вивчення Писань 

Виконайте два з наступних завдань (А-В) під час вивчення 

Алма 29. 

А Да йте пораду 

Виходячи з вивченого вами в Алма 29, напишіть листа-пораду, 

який можна було б вручити молодому чоловіку, проводжаючи 

його на місіонерське служіння. Включіть до нього, щонайменше, 

дві ідеї з Алма 29, в яких йдеться про світогляд того, кого варто 

назвати великим місіонером. 

6 Зверн іть увагу на важл иве сл ово 

Слово згадую декілька разів з'являється в Алма 29:10-13. Кожного 

разу, знаходячи це слово в тексті, поясніть його значення. 

1. Що саме згадував Алма? Чому він згадував це? 

2. Про що ви згадуєте, коли бажаєте збільшити свою здатність 

відчувати духовні речі? 

в Да йте визначення слову 

Виходячи з Алма 29:13-17, яке саме визначення дав би слову 

успіх Алма в контексті нагоди бути одним із слуг Господа -

місіонером? (Див. слова ангела, сказані до Алми в Алма 8:15, 

які зумовлювали його радість навіть в часи, безуспішних, 

на перший погляд, зусиль). 

Алма ЗО 

Коригор, антихрист 

Президент Езра Тефт Бенсон 

нагадував нам: «Книга Мормона 

викриває ворогів Христа . . .  
Вона зміцнює смиренних 

послідовників Христа в опорі 

злим задумам, стратегіям 

та вченням диявола у наш 
час. Відступники з Книги 

Мормона схожі на сучасних 

відступників. Бог у Своєму 
безмірному передбаченні, склав 

Книгу Мормона таким чином, 
щоб ми мали змогу бачити 
помилки і знати, як боротися 

з хибними освітніми, полі

тичними, релігійними та філо
софськими концепціями сьогодення» 

(<<The Book о! Mormon 15 the Word 
о! God,» Ensign, Іаn. 1988, 3). 

Алма 30, здається, є одним з розділів, які мав на увазі 
Президент Бенсон. В ньому ви прочитаєте про антихриста, 

чиї аргументи дуже схожі на вчення і вірування деяких 

людей у наш час. Під час читання зверніть увагу на помилки 
в логіці, які він застосовує, щоб зробити так, аби облудні 
та злочестиві вчення здавалися прийнятними для розумної 

людини. Цей розділ має особливу Цінність, допомагаючи 
нам визначити і відкинути облудні вчення сьогодення. 

Розуміння Писань 

Алма 30 

Підняти голови (вв. 18, 23) -

не відчувати провини, 

бути гордовитими 

Узурпувати (в. 23) - здобути 

через несправедливість чи 

жорстокість 

Насичуватися, насичення 
(вв. 27, 31-32) - отримувати 

більше за потрібне, жити 

серед надмірної розкоші 

Примх (в. 28) - несподіваних 

безглуздих бажань 

Блюзнити (в. 30) -

неповажливо говорити про 

священне 

Онімієш, онімів 
(вв. 47, 49, 52) - будеш 

нездатний говорити 

Плотському (в. 53) -

світському, недуховному 

Алм а  30 : 1 2 - 50 - Критика Церкви та вимагання ознак 

Пророк Джозеф Сміт навчав: «Людина, яка починає засуджу

вати інших, яка лає Церкву, говорячи про неї, що вона збилась 

зі шляху, в той час, як сама себе вважає праведною, тоді знайте 

напевно - ця людина прямує до відступництва і, якщо вона 

не покається то, як Бог живий, вона стане відступником. Цей 

принцип є так само справедливим, як і принцип наведений 

Ісусом, коли Він сказав, що той, хто шукає ознаки, є пере
любником ; і це принцип вічний, незмінний і непохитний, як 

стовпи небес ; і зустрічаючи людину, яка вимагає ознаки, ви 

можете дійти висновку, що перед вами перелюбник» (Teachings 

о! the Prophet Joseph Smith, 156-57). В справедливості його остан

нього твердження можна пересвідчитися в Алма 30:18, 53. 

Вивчення Писань 

Виконайте завдання А чи Б, а потім В чи Г під час вивчення 

Алма 30. 

А Поясн іть вплив 

Старійшина Бойд К. Пекер, член Кворуму Дванадцятьох 

Апостолів, навчав: «Істинне вчення, будучи усвідомленим, змі

нює риси й поведінку людини» (in Conference Report, Oct. 1986, 
20; or Ensign, Nov. 1986, 17). Таким самим чином, можна сказати, 

що віра в облудні вчення змінює риси й поведінку людини. 

Розповідь про Коригора є ілюстрацією цього. 

1. Накресліть таблицю з чотирма колонками за наведеним 

нижче зразком. В першій колонці запишіть перелік, щонай

менше, пяти вчень чи доктрин з Алма 30:13-18, які Коригор 

видавав за істину. У другій колонці запишіть, який вплив, на 

вашу думку, справило вірування в це вчення на риси й пове

дінку людини. У третій колонці напишіть істинне вчення. 
Потім в останній колонці напишіть, який вплив, вірогідно, 

справило б це істинне вчення на риси і поведінку людини. 



Вплив істинних та облудних вчень 

Облудне 
Вплив Вплив 

на риси Істинне на риси вчення 
Коригора й поведінку вчення й поведінку 

людини людини 

2. Виходячи з Алма 30:17-18, як саме Коригор впливав чи 
сподівався вплинути на риси й поведінку людей? 

Б В кажіть п о м ил ки в логіці 

Дискутуючи, люди намагаються застосовувати логіку, щоб 
показати обгрунтованість своєї позиції Логічний довід, однак, 
починається з певної ідеї, яку людина визнає істинною чи 
вірить У це. Коригор не становив винятку. Він дійшов до двох 
«логічних» висновків в Алма 30:12-18. Їх можна розпізнати, як 
плід його логіки та доведень, коли він каже «отже» або «тому», 
чи, говорячи іншими словами, «ми маємо логічно прийти до 
висновку, що». 

1. Знайдіть висновок Коригора у вірші 15. Потім визначте, що 
саме він приймав за істину, щоб прийти до цього висновку. 

2. Визначте висновок Коригора у вірші 17. Потім визначте, що 
саме він приймав за істину, щоб прийти до цього висновку. 

3. Що невірного є в припущеннях Коригора стосовно істини? 

4. Коригор запитував віруючих, як саме вони можуть напевно 
знати, що їхні вірування істинні. Ми можемо поставити 
те ж саме запитання Коригорові. Зверніть увагу на запитання 
Алми, звернене до Коригора у вірші 40. Які докази істин
ності своїх вірувань навів Алма у віршах 41 та 44? 

в Суч асн і  формул юв а н н я  

Зробіть перелік пяти тверджень Коригора з Алма 30:12-18, 23-28, 
які люди продовжують застосовувати як доведення проти 
істинної євангелії Ісуса Христа в наш час. Поруч з кожним 
твердженням Коригора, напишіть його сучасний еквівалент. 

r П ідкр і п іть це й висново к  

В Алма 30:60 Мормон пояснює, чого саме, з а  його бажанням, нам 
слід навчитися на прикладі Коригора. Виходячи з вивченого 
вами в Алма 30, зробіть перелік, який підкріплював би істинність 
твердження Мормона. 

Алма 31 

Місіонерське служіння серед 
Зорамійців 

Наприкінці Алма 30 говориться, що Коригор зазнав смерті, 
просячи собі на харч серед людей, які назвали себе Зорамій
цями. В Алма 31 ми читаємо, як Алма з товаришами 
прямує проповідувати євангелію до них. Хоча Зорамійці 
й затоптали Коригора ногами, багато його ідей знайшли своє 
відображення в їхній релігії. Зверніть увагу на них під час 
читання цього розділу. Також в Алма 31 ви прочитаєте дві 
розбіжні молитви. Під час читання замисліться, що саме ці 
молитви відкривають нам про людей, які промовляли їх. 

Розуміння П исань 

Алма 31 

Поклав руки свої на тих (в. 36) - поклав свої руки на них, 
даючи благословення священства 

Алма 3 1 : 3  - Зорамійці 

Алма 3 1 : 5  - Сила Слова 

В Книзі Мормона існує дві 
групи людей, яких називають 
ЗораміЙцями. Перша - це 
нащадки Зорама, слуги Лавана, 
який залишив Єрусалим 
з Нефієм. Друга - це послідов
ники Нефійця-відступника на 
ім'я Зорам, який спрямував свій 
народ до бунту проти Нефійців 
та проти шляхів Господа. 

Цікаво зауважити, що Алма намагався вирішити політичну 
проблему духовними засобами. Нефійців непокоїло, що 
Зорамійці можуть підштовхнути Ламанійців до війни проти 
НефіЙців. Алма відчував, що найкращим способом відвернути 
це є проповідування євангелії Зорамійцям, щоб вони мали 
змогу пережити зміну у серцях. Алма вирішив лікувати причину 
проблеми, а не симптоми. 

у промові, що мала назву «Сила Слова», Президент Езра Тефт 
Бенсон радив провідникам священства знаходити коріння 
проблем у Церкві: «Часто ми докладаємо великих зусиль, 
намагаючись збільшити рівень активності в наших колах. Ми 
старанно намагаємося підвищити відсоток відвідування 
причасних зборів. Ми трудимося над підвищенням відсотку 

> 

> 

> 



молодих чоловіків, що вирушають на місію. Ми боремося 
за покращення показників храмових шлюбів. Всі ці зусилля 
гідні похвали і є важливими для зростання Царства. Проте, 
коли кожний з членів Церкви, кожна сім'я занурюватимуться 
в Писання регулярно та послідовно, активність у цих, інших 
сферах, зросте автоматично. Свідчення зростуть. Відданість 
зміцніє. Укріпляться сім'ї. Потечуть особисті одкровення. 
(Ensign, Мау 1986, 81). 

Вивчення Писань 
Виконайте два з наступних завдань (А-В) під час вивчення 
Алма 31. 

А Н апишіть приклад 

В Алма 31:5 ви прочитали про віру Алми в те, що Слово Бога 
має силу надихати людей на вчинки, на відміну від меча чи 
будь-якого іншого знаряддя насильства. Наведіть приклад зі 
свого життя, вказуючи, як саме Писання чи вчення провідників 
Церкви надихнули вас діяти у такий спосіб, у який ніхто не 
міг би примусити вас діяти чи поводитися. 

Б Знайдіть зв' язок 

Напишіть фрази з Алма 31:8-20, які показують схожість між 
злочестивими вченнями і практиками Зорамійців та вченнями 
Коригора. Після кожної фрази вкажіть номер вірша з Алма 30, 
в якому Коригор навчав цієї ідеї. 

в Порівняйте 

Порівняйте риси Зорамійців та їхню молитву в Алма 31:13-18, 23 
з рисами Алми і його молитвою в Алма 31:24-38. У своєму 
порівнянні вкажіть щонайменше дві важливі відмінності між 
ними. Завершуючи порівняння, вкажіть, чого саме, на вашу 
думку, сучасні читачі мають пізнати з цього про принцип 
молитви, що стане їм у пригоді. 

Алма 32 
Дослід зі словом 

в Алма 31 ви читали про місіонерську роботу серед ЗораміЙців. 
Чога саме на місці Алми ви бажали б навчити їх? Яким чином 
ви навчали б їх цьому? 

Алма 32 є улюбленим розділом місіонерів, бо він допомагає 
пояснити людям, яких вони навчають, як саме отримати 
знання про істинність принципів євангелії. Проте йога 
призначено не лише для дослідників Церкви. Кожен з нас, 
незалежно від нашога рівня духовності, може застосувати 
принципи, викладені Алмою в цьому розділі. 

Розуміння Писань 
Алма 32 

Пробудите сили свого розуму (в. 27) - будете уважними 

• 

Алма 32:21 - 22 - В чому полягає різниця між 

ві руванням, вірою та знанням? 

Вірування може бути пасивним сприйняттям істинності чогось, 
в той час, як віра активна. Віра вимагає вірування і довіри. 
Вона надає нам впевненість і переконаність, і підштовхує до 
дії. Ми не можемо мати віру без вірування, проте ми можемо 
мати вірування і не мати віри. Тому недостаньо просто вірити 
в Ісуса Христа. Щоб євангелія благословила наше життя ми 
повинні мати віру, яка мотивує нас слідувати Йому. Знання, 
як і вірування, вимагає дій, щоб стати корисним для нас. Саме 
лише знання про те, що щось може допомогти чи зашкодити 
нам, не принесе нічого корисного, доки ми не станемо діяти 
відповідно до цього знання. Існує особливе знання, яке з' явля
ється, коли ми застосовуємо віру і намагаємося жити за єван
гелією. Коли ми з вірою діємо відповідно до наших вірувань, 
Дух торкається нашого серця і розуму. Ми отримуємо духовне 
свідчення від Святого Духа, яке дозволяє нам сказати «ми 
знаємо», що Христос - наш Спаситель і що Церква - істинна. 

Вивчення Писань 
Виконайте два з наступних завдань (А-В) під час вивчення 
Алма 32. 

А Опанування П исань - Ал м а  32 : 2 1  

1 .  Напишіть приклад, який ілюстрував би, я к  послушність 
заповідям Бога виявляє віру людини. У своєму прикладі 
вкажіть, чому саме людина має не «досконале знання», 
а «сподівання на те, чого не видно, але що є істинним». 

2. Уявіть, що ви говорите з другом про віру. Ви переказали 
визначення віри, надане Алмою в Алма 32:21. Тоді ваш друг 
запитує «А як ти дізнаєшся про істинність невидимого 7» 
Якою буде ваша відповідь 7 Наведіть конкретний приклад 
чогось, що, згідно з вашими знаннями, є істинним, хоч його 
й не видно. 

Н ап и ш іть інструкцію 

Напишіть інструкцію, в якій би крок за кроком описувався 
«дослід» з Алма 32:27-43. Не забудьте додати застереження 
про фактори, які заважатимуть людині отримати належні 
результати. 

" І 



в Знайдіть і поясн іть ідею, я ка з ' я вляється 
в тексті неодноразово 

Знайдіть три слова, які з'являються в Алма 32:41-43 в кожному 
з віршів. Поясніть, в чому полягає, на вашу думку, важливість 
кожної з цих рис чи якостей для процесу духовного зростання та 
розуміння. За бажанням позначте ці слова у своїх примірниках 
Писань. 

Алма 33 
Слова, які вони мають посіяти 

В Алма 32 Алма навчав Зорамійц,ів nроц,есові зростання 
в духовній вірі та духовному знанні. Він заохочував їх посадити 
істини євангелії у своїх серц,ях з допомогаю Слова Божога 
і пояснив, як ц,е маленьке сім' я Божога Слова може вирости 
в могутнє дерево світла, радості й вічнога життя. В Алма 33 
ми читаємо про особливі істини євангелії, які їм, як він 
вважав, слід було «посадити» ц,ьога разу. Зауважте, як саме 
вчення Алми дають пряму відповідь на питання Зорамійц,ів 
і проблеми, які він бачив серед них (див. Алма 31-32). 

Розуміння Писань 
Алма 33: 3 - 17 - Зинос та Зи нок 

Див. розділ «Розуміння Писань» до 1 Нефій 19:10 (с. 30). 

Алма 33 : 1 8 -22 - Навіщо Мойсей звів змія на жердині? 

Старійшина Брюс Р. Макконкі, на той час член Кворуму 
Дванадцятьох Апостолів, навчав: «В пустині, коли Господь послав 
на них «зміїв сарафів» і багато народу з Ізраїля було вкушено 
й померло, Мойсей зробив мідяного змія і виставив його на жер
дині. Тоді всі ті з вкушених отруйними плазунами, хто з вірою 
дивився на мідяного змія, вижили; інші ж зазнали смерті. Чому? 
Тому що Мойсей отримав заповідь від Бога зробити так, бо 
це було обрядом Ізраїля, обрядом виконаним у подобі до того 
факту, що Обіцяного Месію буде піднесено на хресті, і всі, 
хто дивитимуться на Нього з вірою - житимуть; інші ж зазнають 
смерті» (The Mortal Messiah: From Bethlehem to Calvary, 4 vols. 
[1979-81] ,  1:476-77). 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А чи Б під час вивчення Алма 33. 

А Господні рішення 

1. В Алма 31:8-23 та 32:2-5 ми читали про проблеми Зорамійців 
і про те, як саме відступили багато з них. Визначте, як 
мінімум, дві їхні проблеми та два облудних учення, а тоді 

зробіть підсумок учень Алми в Алма 33, які дають відповіді 
чи рішення до кожної з указаних вами проблем. 

2. Чому для Алми було важливим навчити Зорамійців, як саме 
робити дослід зі Словом Бога (див. Алма 32) перед тим, як 
надавати пораду стосовно можливих шляхів вирішення їхніх 
проблем (див. Алма 33)? 

З м і й  на жердин і  

1 .  Прочитайте Числа 21:4-9 та Алма 33:18-22 і поясніть, чому 
мідяний змій на жердині був символом Ісуса Христа (див. 
розділ «Розуміння Писань» до Алма 33:18-22 за додатковою 
інформацією в разі потреби) 

2. Як взірець Христа чи звернення до Нього допомогло вам 
у житті? 

Алма 34 
Вічний план Викуплення 

Чи доводилося вам заблукати ? В Алма 34 Амулек свідчить, 
що якби не Спасителева Спокута, все людство зазнало б дві 
смерті і було б втрачено навіки. Це вказує на серйозність 
наслідків Падіння Адама, що стосуються всьога людства. 
Під час читання замисліться, в який спосіб Спокута Ісуса 
Христа допомагає нам подолати ц,і смерті. Пам'ятайте, 
що для тога, аби отримати всі благасловення Божога плану 
Викуплення ми маємо робити те, що Небесний Батько 
вимагає від нас. Зверніть увагу на те, що саме нам необхідно 
робити, аби здійснити Йога план. 

Розуміння Писань 
Алма 34 

Кожну йоту і риску (в. 13) -
все до останньої частини 
(йоти і риски є найменшими 
за розміром рукописними 
символами єврейської мови) 

� Жужіль (в. 29) - відходи, 
: від яких немає користі 

Алма 34: 9 - 1 4  - «Велика й остання жертва» 

Амулек навчав, що лише «нескінченна і вічна жертва» буде мати 
силу викупити дітей Бога від Падіння Адама, яке принесло 
гріх та смерть у світ (див. Алма 34:10-12). Старійшина Рассел М. 
Нельсон навчав: «Ісус був єдиним, хто міг здійснити цю нескін
ченну Спокуту, оскільки Він народився від смертної матері й 
безсмертного Батька. Завдяки цьому унікальному перворідству, 
Ісус був нескінченною Істотою» (in Conference Report, Oct. 1996, 46 ; 
or Ensign, Nov. 1996, 35) . 



Алма 34:32 - 34 - Чому важл иво покаятися 

і підготуватися саме у цьому житті? 

Старійшина Брюс Р. Макконкі навчав: «Це ЖИТТЯ Є часом, даним 
людям для покаяння і підготовки до зустрічі з Богом. Ті, хто 
мають нагоду в цьому житті сприйняти істину - повинні отри
мати їі, інакше їм буде відмовлено в повноті спасіння. Споді
вання на винагороду через так зване покаяння на смертному одрі 
є марним» (Mormon Doctrine, 631) .  

Вивчення Писань 
Виконайте два з наступних завдань (А-Г) під час вивчення 
Алма 34. 

А Що с кл адає с відч е н ня ? 

В Алма 34:8-16 записано частину свідчення Амулека. 

1. Перегляньте кожний з наведених уривків Писання з Алма 34 
і напишіть у своєму зошиті, що, на вашу думку, вони 
означають: вірші 8-9; 10-12; 13-14; та 15-16. 

2. Поясніть, що саме, на вашу думку, є основою свідчення 
Амулека. 

3. Яка частина свідчення Амулека є також частиною і вашого 
свідчення? 

Б Н а п и ш іть л и ста 

Подруга говорить вам, що вона більше не молиться, бо в неї 
немає особистої кімнати, де вона могла б помолитися й ДО того 
ж вона не знає, про що саме молитися. Прочитайте Алма 34:17-27 
і напишіть їй листа, виходячи з поради Амулека, в якій зазна
чено п'ять можливостей стосовно того, де, коли і про що саме 
вона може молитися. 

в О п анування П исань - Ал м а  3 4 : 3 2 - 34 

Вас непокоїть доля друга, який не дотримується заповідей. 
Далі наведені його висловлення. Перепишіть їх до свого 
зошита. Потім напишіть відповіді на кожне з них. До своєї 
відповіді включайте слова та фрази з Алма 34:32-34. 

1 .  «Я покаюся перед тим, як поїхати на місію, а до того 
моменту - гуляймо». 

2. «Ну, добре, якщо я помру, я будь-коли можу покаятися 
в духовному світі. Хіба ж не для цього він існує?» 

Скл адіть ряд зап итань 

До кожного з віршів в Алма 34:37-41 напишіть запитання, від
повіддю на яке буде сам цей вірш. Поруч з кожним запитанням 
напиші ть свою відповідь. 

Алма 35 
Зорамійські навернені втікають 

до Ершону 

Життя за євангелією інколи вимагає важких змін у нашому 
житті. Можливо нам доводиться змінювати місце роботи, 
обирати нових друзів та навіть більше. Під час читання 
Алма 35 зверніть увагу на важкі зміни, що прийшли в життя 
Зорамійців, які повірили словам Алми й Амулека, та на те, 
як Господь забезпечив їм шлях до знаходження радості 
в євангелії. Подумайте про те, як це може дати вам надії 
перед лицем поставших перед вами випробувань. 

Розуміння Писань 
Ал м а  35 

Ставати закам'янілими (в. 15) - чинити опір праведності 

Вивчення Писань 
Виконайте одне з наступних завдань (А-В) під час вивчення 
Алма 35. 

А В и кр и йте секрет н и й  план 

Уявіть, що ви секретний агент, що замаскувався серед 
Зорамійських провідників. Після читання Алма 35:1-6 напишіть 
повідомлення, описуючи злочестивий план Зорамійців і ЙОГО 
потенційний вплив на тих, хто живе за принципами євангелії. 

Б Н а п и ш іть газетн и й  репорт аж 

Прочитайте Алма 35:7-12 і напишіть газетний репортаж про 
кризис в Ершоні. Включить наступне: 

1. Заголовок. 

2. Приклади погроз, які, на вашу думку, можуть бути 
виголошені Зорамійцями. 

3. Коротке описання відповіді людей Аммона і те, як це може 
покращити деякі ситуації в місці вашого проживання. 

О п и ш іть почуття 

Замисліться над Алма 35:14-16 і опишіть почуття Алми 
стосовно ситуації що склалася, та його дії у цій ситуації. 



2. В чому це схоже на вчення пророків останніх днів про 
підготовку наших сімей до майбутніх важких часів, про які 
пророкувалось ? 

Алма 36 
Алма розповіда€ Геламанові 

про власне навернення 

Як саме люблячий батько гатуватиме своїх дітей, щоб вони 
змогли чинити опір спокусам Сатани ? Як саме він надиха
тиме їх, щоб вони nрагнули благасловень євангелії більше, ніж 
швидкоплинних принад світу? Алма 36-42 є записом порад 
пророка Алми своїм синам. Вивчайте ц,і розділи з молитвою, 
щоб зрозуміти, що саме, згідно з бажанням свога батька, 
мали знати і робити діти Алми. Істини, яких він навчав, 
є обіц.яннями наших земних і вічних благасловень, які є 
величнішими за будь-що запропоноване Сатаною. 

Розуміння Писань 
Алма 36 

Земного (в. 4) -
фізичного, смертного 

Алма 36: 1 8  - ЖОВЧ гірка 

: Тілесного розуму (в. 4) -
� мудрості світу 

Ми відчуваємо «жовч гірку», коли, вчинивши неправильно, 
маємо докори сумління чи смуток. Але не кожний сприймає 
ці докори сумління. Президент Спенсер В. Кімбол навчав, 
що «ті, хто вибирають цей шлях, зрештою кам'яніють серцем 
і втрачають бажання каятися. Інший шлях полягає в тому, 
щоб дозволити цим докорам привести [нас] до всеохоплюючого 
смутку, звідти до покаяння, і, зрештою, до остаточного 
прощення» (<<The Gospel of Repentance,» Ensign, Oct. 1982, 4). 

Вивчення Писань 
Виконайте два з наступних завдань (А-В) під час вивчення 
Алма 36. 

А П ам ' ятай невол ю наших батькі в 

Алма 36 починається і завершується порадою Алми своєму 
синові Геламану пам'ятати неволю їхніх батьків і їхнє остаточне 
визволення силою Бога (див. Алма 36:2, 28-29). Зауважте, як Алма 
подає приклади зі свого життя, як ілюстрації цього принципу. 

1. Прочитайте Алма 36:6-16 і опишіть, в чому саме полягала 
неволя Алми. 

2. Прочитайте вірші 17-21 і опишіть, У чому саме полягало 
визволення Алми силою Бога. 

3. Декількома реченнями поясніть, як ці події допомогли вам 
повірити в те, що Бог має силу визволити вас від випробувань 
життя, тих, які, здається, поневолюють вас. 

В изн ачте етапи 

Виходячи з Алма 36:13-24 наведіть підтвердження того, 
що Алма пройшов кожний з наступних етапів покаяння: 

1. Визнав гріх 

2. Відчув набожний смуток 

3. Спо відав 

4. Зробив відшкодування (заплатив за втрачене) 

Поясніть кл ючову ф разу 

Замисліться над благословеннями переліченими в Алма 36:25-29. 
До всіх ключових фраз чи слів наведіть підсумок благословень, 
пов'язаних із ними та поясніть в чому полягає важливість цих 
благословень: 

1. «Народився від Бога» (в. 26) 

2. «Підтримано» (в. 27) 

3. «Підніме мене» (в. 28) 

Алма 37 
«Вчися мудрості змолоду» 

Чи доводилося вам користуватися компасом ? Як він може 
допомогти вам? Часом ми маємо потребу в духовному 
компасі, який міг би вести й направляти нас. Господь забез
печив нас духовним компасом. Під час читання Алма 37, 
знайдіть, що становить собою ц.еЙ духовний компас і наскільки 
корисним він може бути для вас тепер. 



Розуміння Писань 
Ал.ма 37 

Тлумачі (в .  21) - Урим і Туммім Блаженства (в .  44) - великої 

Газелем (в. 23) - ймовірно це 
ім'я провидця, невідомого нам 

радості 

Долиною (в. 45) - символізує 
смертне життя 

Алма З7: 21 -31 - Двадцять чотири пластини 

та таєм ні змови 

Алма наказав Геламану захищати Яредійський літопис (двад
цять чотири пластини із золота), щоб клятви, знаки і завіти 
таємних змов, які винищили Яредійців не стали відомими 
серед НефіЙців. Старійшина Брюс Р. Макконкі писав: «Протя
гом усіх минулих століть існували групи, організації церкви 
та уряди, що мали подібні таємні клятви та наміри - всі вони 
були надихнуті Сатаною» (Mormon Doctrine, 471). 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А чи Б та завдання В під час вивчення 
Алма 37. 

А Оп анування Писань - Алм а  37 : 6 -7 

Здається, що деякі люди вважають Писання лише стародавніми 
літописами, від яких не має жодної користі в наш час. 

1. Перегляньте Алма 37:6-7 і наведіть приклад «малого і про
стого» уривка з Писань, який став благословенням у вашому 
житті. 

2. Прочитайте Алма 37:8-20 і запишіть, принаймні три «мудрих 
мети», заради яких зберігаються Писання. Поясніть, як ці 
цілі можуть благословити людей у наш час. 

Б Оп анування Писань - Алм а  37 : 3 5  

Замисліться над Алма 37:35 і подумайте про те, як  ви  викла
датимете цей принцип п'ятирічній дитині. Напишіть конспект 
свого уроку, підтверджуючи його ідеями з віршів 36-37. 

Н ап и ш іть « П равила» 

В Алма 37:38-47 Алма порівнює Ліягону, чи дороговказ, 
з Писаннями, чи «словами Христа». 

1. Перегляньте ці вірші й напишіть «Правила користування 
Ліягоною». 

2. Поясніть, як саме ці «Правила» можуть також допомогти 
вам краще користуватися Писаннями. 

Алма 38 
Заповіді Алми його сину Шиблону 

Настанови Ал.ми йога синові Шиблону подано стисло (лише 
один розділ) проте переконливо. Вивчаючи йога, зверніть 
увагу на сильні риси та слабкості Шиблона. Також подумайте, 
як ви можете принести радість своїм батькам. 

Розуміння Писань 
Алма 38: 1 2  - «Щоб ти стримував усі свої пристрасті» 

Вуздечку використовують, щоб 
стримувати й направляти коня, 
а не для того, щоб замучити 
чи вбити його. В цьому полягає 
значення поради «стримувати» 
або «загнуздувати» наші 
пристрасті. «Чи є самозречення 
розумним тому, що з нашими 
пристрастями щось не так, 
чи тому, що з нашими пристрас
тями все гаразд? Алма навчав 
свого сина: «І також гляди, 
щоб ти стримував усі свої 
пристрасті, щоб ти сповнився 



любові». (Алма 38, 12; курсив додано). Він сказав не ігнорувати 
чи навіть придушувати свої пристрасті, а стримувати - тобто 
використовувати, направляти і скеровувати їх. Чому? Тому, 
що дисципліна робить можливою ряснішу, глибшу любов. 
(Bruce С. Hafen and Marie К. Hafen, The Belonging Heart [1994] , 302). 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А чи Б під час вивчення Алма 38. 

А Оберну сл абкість на силу 

1. Накресліть у своєму зошиті дві колонки й озаглавте одну 
«Сильні риси Шиблона», а другу - «Попередження Шиблону». 
Прочитайте Алма 38:1-5, 10-15 і наведіть перелік того, що, на 
вашу думку, становить його сильні риси, а також адресовані 
йому попередження. 

2. Прочитайте Етер 12:27 і поясніть, як належна увага до 
попереджень наших провідників може зміцнити нас. 

Б Н апишіть листа 

Алма навчав свого сина Шиблона процесу отримання духовного 
знання. 

1. Накресліть таблицю, за наведеним нижче зразком, проте 
не включайте запитання. Переглядаючи Алма 38:6-9 
знайдіть відповіді на запитання і напишіть номер вірша чи 
віршів, які надають відповідь, у відповідних клітинках. 

в чому полягає ЄДИНИЙ шлях 
до нашого спасіння? 

t 
Що витерпів Алма, аби отримати прощення 

своїх гріхів? 

t 
Як Алма описує народження, яке люди 

проходять під час покаяння? 

t 
Як саме ті, хто народилися від Бога, 
отримують r либше духовне знання? 

t 
Духовне знання 

2. У своєму зошиті напишіть листа другові, описуючи, як 
здобути духовне знання. 

Алма 39 
Серйозність сексуального гріха 

Алма був задоволений своїми синами Гела.маном та Шиблоном. 
Однак йому було неприємно через аморальну поведінку 
йога сина Коріантона. Алма зазнав болю, nов'язанога з гріхом 
і бажав, щоб інші уникнули цьога болю (див. Алма 36:11-16). 
Отже, він мав дещо більше сказати Коріантонові на відміну 
від решти синів. Зверніть увагу на пораду Ал.ми своєму синові 
щодо тога, як подолати йога гріхи. 

Розуміння Писань 
Алма 39 

Повїєю (в. 3) - аморальною жінкою, проституткою 

Алма 39: 5 - 6  - Наскільки серйозними є сексуальні 

гріхи в очах Господа? 

Перше Президентство в посланні, 
зачитаному під час Генеральної кон
ференції в жовтні 1942 року, заявило: 

«Сексуальний гріх . . .  стоїть за 
своєю жахливістю наступним після 
вбивства . . .  

. . .  Неможливо, маючи позашлюбні, 
позазаконні сексуальні стосунки . . .  
уникнути кар і засуджень, прого
лошених Господом за цей гріх» 
(in Conference Report, Oct. 1942, 11). 

Алма 39:6 - В якому значенні існує 

«прощення за вбивство»? 

Старійшина Брюс Р. Макконкі навчав: «Убивці врешті отриму
ють прощення, але лише в тому значенні, що існує прощення 
за всі гріхи, окрім гріха проти Святого Духа; щодо можливості 
для них увійти в целестіальне царство - їх не прощено» (Mormon 
Doctrine, 520). 

Старійшина Спенсер В. Кімбол, на той час член Кворуму 
Дванадцятьох Апостолів, пояснив: 

«Іоанн писав, що «жоден душогуб немає вічного життя, що 
в нім перебувало б» [1 Іоанна 3:15] .  Убивця зрікається власного 
спасіння в целестіальному царстві, і в цьому розумінні, він не 
може за свій злочин отримати прощення . . .  

Звичайно, і закони країни, і закони Бога визнають велику 
різницю між вбивством чи навмисним спричиненням смерті 
та ненавмисним вбивством, тобто тим, яке не було скоєно 
свідомо. Більш того, під час війни люди, на жаль, мають позбав
ляти один одного життя» (The Miracle ofForgiveness [1969] , 127, 129). 



Вивчення Писань 
Виконайте завдання Б та завдання А чи В під час вивчення 
Алма 39. 

А Чому Ал м і  було сумно? 

1. Алма відчував сум, бо Коріантон не став хорошим місіонером 
через деякі свої вчинки, а також через те, що він не робив 
чогось необхідного. Прочитайте Алма 39:1-11 і складіть 
перелік п'яти причин, на які вказує Алма. 

2. Напишіть, що саме було потрібно зробити Коріантону, аби 
покаятися (див. в. 7-13). 

Б Н апишіть листа 

Президент Езра Тефт Бенсон навчав: «Гріхом цього покоління, 
що набув масштабів епідемії, є сексуальна аморальність» 
(in Conference Report, Apr. 1986, 4; or Ensign, Мау 1986, 4) . Пере
гляньте Алма 39:3-9 і у своєму зошиті напишіть декілька 
речень, які могли б зміцнити когось У протистоянні 
спокусам аморальності. 

1. Поясніть серйозність сексуальної аморальності. 

2. Розкажіть, чому саме ви зробили вибір не піддаватися 
спокусі. 

3. Користуючись висловом з розділу «Розуміння Писань» 
до Алма 39:5-6 поясніть, чому, на вашу думку, ці гріхи 
є настільки серйозними (див. також УЗ 42:24-25). 

в Я кий впл ив чинить ваш прикл ад? 

Перегляньте Алма 39:11-13 і подумайте, який вплив справив на 
Зорамійців приклад Коріантона. 

1. Порівняйте вчинки Коріантона (див. в. 11) з тим ученням, 
яке він був покликаний проголошувати (див. в. 15-16). 

2. Як може вплинути на людей поганий приклад? 

3. Як може вплинути на людей гарний приклад? 

Алма 40 
ДУХОВІШЙ світ і Воскресіmrn 

Чи запитував вас коли-небудь ваш друг про те, що станеться 
з нами після смерті? Яку відповідь ви дали б на ц.е запитання? 
В Алма 40 містяться відповіді Алми на декілька запитань 
стосовно життя після смерті. Прочитайте вчення Алми 
і подивіться, чи не отримали ви відповідь на якесь із ваших 
власних запитань стосовно nісляземного життя. 

Розуміння Писань 
Ал.ма 40 

Це тління не зодягнеться 
у нетління (в. 2) -
це смертне тіло не воскресне 

Палаючого збурення (в. 14) -
могутнього праведного гніву 

Вивчення Писань 

Осад (в. 26) - залишки та осад, 
який осідає на дні посуду 
з вином; «випити осад» 
означає випити найгіршу 
частину вина. 

Виконайте завдання В та завдання А чи Б під час вивчення 
Алма 40. 

А З аверш іть реч ення 

Прочитайте Алма 40:1-8 і знайдіть слова, якими можна завер
шити кожне з наведених речень. Завершені речення запишіть 
до свого зошита. 

Рай чи в ' язниця ? 

В Алма 40:11-15 згадується про два стани в духовному світі. 
Прочитайте ці вірші та наведіть перелік того, що відбувається 
після смерті праведної людини і людини злочестивої. 

Зіставте твердження з віршем 

Виходячи з того, про що ви дізнались з Алма 40:15-26, напишіть 
доктринальне твердження стосовно воскресіння до кожної 
з наступних фраз: 

1. Дух і тіло 

2. Під час Воскресіння Христа 

3. Між смертю і воскресінням 

4. Стан щастя чи стан нещастя 

5. Стояти перед Богом 

6.  Все буде відновлено 



Алма 41 
«3лочестивість ніколи не 

була щастям» 

Чи доводилося вам замислюватися, чому деякі люди, здається, 
намагаються уникнути наслідків своїх неправильних 
вчинків? Алма пояснює своєму сину Коріантону, що стається 
з тими, хто вважає, що щастя можна знайти в злочести
вості. Під час читання Алма 41, зверніть увагу на його вчення 
про останній суд, nринц,иn відновлення, і про те, що під час 
Воскресіння кожний знову отримає риси і якості, набуті під 
час смертного життя. 

Розуміння Писань 
Алма 41 : 2  - Що означає «План відновлення»? 

Слово відновлення означає приведення до попереднього стану. 
Алма 40:1-41:2 подає описання плану відновлення як Воскре
сіння, коли дух і тіло знову з'єднуються разом. Додаткове 
значення наведено в Алма 41:3-15. План відновлення також 
включає в себе останній суд, коли ми отримуємо винагороду 
згідно з нашими діяннями під час смертного життя. Президент 
Джозеф Філдінг Сміт навчав: «Існує небесний закон компен
сації Тому смертне життя є випробувальним полігоном. Людей 
мають судити за їхніми діяннями, і тому існує винагорода чи 
покарання за діяння, вчинені у смертному тілі. В царстві Бога 
немає упередженості. Людина отримує те, чого вона варта» 
(Answers to Gospel Questions, 5:16). В дуже реальному значенні те, 
ким ми стаємо у вічності, визначається нашою поведінкою 
і бажаннями в смертному житті (див. УЗ 88:21-32). 

Алма 41 : 1 1  - «У жовч і гіркоти» 

Див. розділ «Розуміння Писань» до Алма 36:18 (с .  123). 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А чи Б під час вивчення Алма 41. 

А Дайте відповідь на запитання 

Прочитайте Алма 41:1-6 і напишіть відповіді на будь-які два 
з наступних запитань стосовно плану відновлення: 

1. В цих віршах слово відновлення інколи означає воскресіння. 
Поясніть інші значення слова відновлення. 

2. Чому план відновлення є справедливим та чесним? 

3. Що відбувається зі злочестивими, відповідно до судів Бога? 

4. Відповідно до Мосія 4:30, нас буде суджено за якими саме 
аспектами нашого життя? 

Б Опанування П исань - Ал м а  41 : 1 0  

Президент Езра Тефт Бенсон 
сказав: «Ви не можете чинити 
неправду і почуватися добре. 
Це неможливо !» (<<То Bthe Rising 
Generation,'» New Era, June 1986, 5). 

Алма 41:3 допоможе вам дати 
відповідь на наступні запитання: 

1. Чому твердження Президента 
Бенсона є справедливим 
і для цього життя, і для життя 
після смерті? 

2. Чому злочестивість ніколи не 
була щастям? Чому ми стаємо 
щасливішими, намагаючись слідувати прикладу і вченням 
Ісуса Христа? 

Алма 42 
Милість та справедливість 

Завершуючи своє повчання Коріантона, Алма дає відповіді 
на запитання про те, як виглядало б ц,е життя без покаяння, 
гріха, закону та покарань. Бог може бути і справедливим, 
і милостивим. Вчення з Алма 42 допоможуть вам зрозуміти 
те, чому ви тут на землі, і те, наскільки земне життя 
є важливим для вашого вічного nрогресу. 

Розуміння Писань 
Ал.ма 42 

Херувім (в. 2-3) - різновид 
ангельських істот 

Час випробування, стан 
випробування (в. 4, 10, 13) -

смертне життя 

Муки сумління (в. 18) -

сором, провина, жаль 

Ті, хто кається (вв. 23-24) -

смиренні 

Розсудливістю (в. 31) 

серйозністю 



Алма 42 : 7- 9, 1 5  - Фізична та духовна смерть 
була спричинена Падінням.  Спокута Ісуса Христа 
подолала фізичну та духовну смерть. 
У своєму свідченні про Ісуса Христа Перше Президентство та 
Кворум Дванадцятьох Апостолів заявили: 

«Він віддав своє життя, як викуп за гріхи всього людства. 
Він зробив величезний вікарний дар усім, хто будь-коли жив 
на землі. 

Ми урочисто свідчимо. що Його життя, центральне для історії 
всього людства, не розпочалося у Віфлеємі і не завершилося 
на Голгофі. Він був Первонароджений від Батька, Единонаро
джений у плоті, Викупитель світу. 

«Він воскрес із могили, «первісток серед покійних» 
(1 Коринтянам 15:20)>> (The Living Christ [1 Jan. 2000; item по. 36299]). 

Вивчення Писань 

Виконайте завдання Б чи завдання А та В під час вивчення 
Алма 42. 

А Зап и ш іть свої відповіді 

Користуючись Алма 
42:1-10, дайте відповіді 
на наступні запитання: 

1. Які дві смерті 
стали наслідком 
Падіння Адама? 

2. Яка з них не 
мала б сили, якби 
Адам скуштував 
від дерева життя? 

3. У стані якої саме 
смерті продовжував 
би перебувати 
Адам, навіть якби 
скуштував від 
дерева життя? 

4. Якими були б наслідки, якби Адам, скуштував від дерева 
життя після Падіння? 

5. Що саме зробив Господь з деревом життя після Падіння? 
Навіщо? 

6. Якою є одна з цілей часу нашого випробування, чи смертного 
життя? 

7. Яким саме чином ви могли б розважливо використовувати 
свій час випробування? 

Б Заповн іть схему 

Намалюйте наступну схему у своєму зошиті. Застосовуючи 
Алма 42:11-24 та висловлення з розділу «Розуміння Писань» до 
Алма 42:7-9, 15, напишіть всередині овалів два головні наслідки 
Падіння, а в прямокутнику - спосіб подолання цих наслідків. 
Потім дайте відповіді на запитання. 

Падіння 

Наслідки Падіння 

Наслідки Падіння 
було подолано через 

1. Відповідно до вірша 15, що саме має «виконати» Спокута 
і що «удовольнити»? 

2. Напишіть наступне речення у своєму зошиті, заповнюючи 
проміжки інформацією з вірша 17. Як могла людина 
_____ , якби вона спочатку не , чого вона 
не могла б зробити, якби , який не може існувати 
без ____ _ 

3. Як саме Спокута долає фізичну смерть? (див. в. 23) 

4. Як саме Спокута долає духовну смерть, яку спричинило 
Падіння Адама? (див. в. 23). 

5. На кого саме поширюється милість? (див. вв. 23-24). 

6. Як усвідомлення ролі Спокути у вашому житті, впливає 
на ваше ставлення до Ісуса Христа? 

Н ап и ш іть підсумок 

Заключні слова Алми своєму синові Коріантону знаходяться 
в Алма 42:27-31. Уявіть, що ви маєте неслухняного сина чи 
доньку. Перегляньте Алма 42:27-31 і напишіть підсумок того, 
що б ви сказали, аби виправити чи зміцнити свою дитину. 

Алма 43 

Нефійці стають на захист своїх сімей, 
свободи та релігії 

в Алма 43 ми знайомимося з nолководцем Моронієм - видат
ним Нефійським військовим провідником і читаємо продо

вження літопису війн між Ламанійцями та НефіЙЦЯМИ. 

Існує багато причин, з яких Мороній включив літопис війн до 

Книги Мормона. Під час читання і вивчення ЦИХ сторінок 
подумайте про те, заради чою воювали б ви. Чи існує що-небудь, 

заради захисту чою, ви б ризикнули своїм життям? 



Розуміння Писань 
Алма 43 

Святим чином (в. 2) -
священством 

Залежність (в. 7) -
підконтрольний стан 

Вивчення Писань 

Узурпувати (в. 8) - здобути 
через несправедливість 
чи жорстокість 

Виконайте завдання А та завдання Б чи В під час вивчення 
Алма 43. 

А Визн ачте мотивацію війни 

1. Прочитайте Алма 43:4-8 і наведіть перелік причин, які мали 
Ламанійці для того, щоб розпочати війну. 

2. Прочитайте вірші 9-12, 26, 30 і наведіть перелік причин, 
які змусили Нефійців брати участь у війні. 

3. Прочитайте вірші 18-21 і наведіть перелік дій Нефійців 
у підготовці до війни. 

4. Чого саме ви можете навчитися від Нефійців у питаннях 
підготовки до подолання спокус смертного життя? 
(див. також УЗ 27:15-18). 

Б Опишіть Моронія 

1. Прочитайте Алма 43:16-17, 23-26, 53-54 і напишіть опис 
Моронія - визначного Нефійського військового провідника. 

2. Опишіть знайому вам людину, яка має деякі з рис Моронія. 

3. Визначте дві характерні риси Моронія, які б вам хотілося 
мати найбільше. 

в Н амалюйте карту 

Уявляючи, що ви вивчаєте військову історію, перегляньте 
Алма 43:22-53 і зробіть наступне: 

1. Зверніться до розділу «Імовірне розташування місць, 
що згадуються в Книзі Мормона (стосовно один до одного)>> 
(с. 198) та визначте місця, згадані в Алма 43:22-53. 

2. Порівняйте те, що надихало воювати Ламанійців, з тим, 
що надихало Нефійців, і поясніть, чому перемогу одержали 
Нефійці (див. вв. 43-50). 

3. Декількома реченнями напишіть, що, на вашу думку, стано
вить собою найголовніший урок, винесений з цієї битви. 

Алма 44 
Перемога Нефійців 

Чому Мороній наказав своїм воїнам зупинити битву, хоч 
знищення ворогів було вже гарантованим? З якого боку 
це відкриває нам Моронія? Провідництво Моронія значно 
відрізнялося від nровідництва Зерагемни. Слід пам'ятати 
те, що обидва вони були Нефійцями і те, що більшість 
битв відбувалась між відданими Нефійцями та Нефійськими 
відступниками, які переконали ЛаманійLj,iв воювати на 
їхньому боLj,i. Цієї війни можна було запобігти, якби не такі 
люди, як Зерагемна. Які почуття виникають у вас, коли 
якась подія, якій можна запобігти, відбувається з вами? 

Вивчення Писань 
Виконайте два з наступних завдань (А-В) під час вивчення 
Алма 44. 

Уявіть, що ви маєте нагоду 
взяти інтерв'ю у полководця 
Моронія та Зерагемни 
після битви. Перегляньте 
Алма 44:1-9 і включіть 
до свого інтерв'ю наступне: 

1. Порівняйте, що сказали 
полководець Мороній 
та Зерагемна про причину 
перемоги Нефійців 
(див. Алма 44:3-4, 9). 

2. Поясніть чому, на вашу 
думку, для деяких людей 
важко визнати силу 
Бога (див. 3 Нефій 2:1-2). 

Н апишіть репортаж новин 

Напишіть репортаж, користуючись описом епізоду битви 
з Алма 44:11-24, для слухачів, які очікують фронтових новин. 

Порівняйте 

1. Перегляньте Алма 44:11-24 і опишіть, як Мороній демон
стрував і справедливість, і милість навіть під час війни 
(див. Алма 43:54). 

2. Прочитайте Алма 42:22-24 і порівняйте справедливість 
і милість Моронія зі справедливістю й милістю Бога. 



Алма 45 
Прощamm Алми 

Коли востаннє ви мали співбесіду зі своїм батьком чи 
з провідником священства? Перед тим, як передати літописи 
і nровідниц,тво своєму синові Геламану, Алма мав з ним 
співбесіду і благасловив йога. Зверніть увагу на те, в чому саме 
полягає схожість між співбесідою з Геламаном та співбесі
дами, які проводили з вами. Зауважте важливі настанови, 
які він отримав, та те, наскільки складним мало бути йога 
покликання. 

Розуміння Писань 
Алма 45 

Виродяться (вв. 10, 12) -
поступово впадуть 
у відступництво 

Пошесті (в. 11) - хвороби 

Алма 

Алма 45: 1 8 - 19 - Чи було Алму перетворено? 

Президент Джозеф філдінг Сміт навчав: «Буде дуже слушним 
вважати, що і Алма, і Мойсей, зазнали перетворення, подібно 
до Іллі та Іоанна [Богослова], щоб виконати деяку роботу, 
яку Господь спланував для них на майбутнє» (Answers to Gospel 
Questions, 5:38). Коли праведні люди зазнають перетворення, 
їхні тіла змінюються так, що стають непідвладними фізичному 
болю чи смерті. Інколи Господь забирає перетворених істот, 

які не зазнали смерті, з землі для здійснення Своїх цілей. 
Однак в майбутньому, перетворені істоти зазнають зміни під 
час переходу від перетвореного стану до стану воскресіння. 

Вивчення Писань 
Виконайте два з наступних завдань (А-В) під час вивчення 
Алма 45. 

А Спі вбесіда з Алмою 

В Алма 45:1-8 міститься співбесіда Алми зі своїм сином 
Геламаном. Уявіть, що Алма проводить співбесіду з вами. 
Напишіть запитання Алми і свої відповіді на них. 

Н апишіть свою точ ку зору 

Перегляньте Алма 45:9-14. 

1. Алма просив Геламана зберігати в таємниці важливе 
пророцтво. Коротко опишіть це пророцтво. 

2. Напишіть свою думку щодо того, чому це пророцтво мало 
зберігатися в таємниці. 

3. Чого саме навчає нас це пророцтво стосовно здатності Алми 
пророкувати та бачити майбутнє, яку він отримав як дар 
від Бога? 

Перетворені і стоти 

Прочитайте Алма 45:18-19 та висловлення Президента Джозефа 
філдінга Сміта в розділі «Розуміння Писань» до Алма 45:18-19. 
Запишіть, принаймні три істини, стосовно перетворених істот, 
про які ви дізналися з цих джерел. 

Алма 46 
Гасло волі 

Згадайте бунт Амлісія, про який ви читали в Ал.ма 2. 
Подібний бунт стався в Алма 46. Амалікія, інший так 
званий ц,ар намагається скинути Нефійське правління. 
Зверніть увагу на Нефійськога nолководц,я, який виступив, 
щоб протистояти Йому. Скоріш за все, він стане одним 
з ваших найулюбленіших героїв у Книзі Мормона. Зауважте 
також спосіб, у який ц,ей nолководец,ь об' єднав свій народ 
заради волі й замисліться над тим, чому ц,ей спосіб був 
настільки ефективним. 



" 

Вивчення Писань 
Виконайте одне з наступних завдань (А-В) під час вивчення 

Алма 46. 

А Визн ачте кл ючові слова 

1. Розділіть сторінку на три колонки і озаглавте їх «Бажання 

Амалікії, «Спосіб Амалікії та «Вплив Амалікії. Перегляньте 

Алма 46:1-7 і запишіть ключові слова під цими заголовками. 

2. Прочитайте вірші 8-10 і поясніть, чого саме ми можемо 

навчитися з тих наслідків, до яких призвів вплив Амалікії 

на НефіЙців. 

3. Наведіть приклади людей, груп чи організацій, які у наш час 

можуть мати ті самі наміри й застосовувати ті самі способи, 

що й Амалікія. 

Б Н а п и ш іть сучасну версію 

Прочитайте, що саме написав полководець Мороній на гаслі 

волі в Алма 46:12. (За бажанням позначте це в своєму при

мірнику Писань.) Створіть ваше власне гасло волі, яке можна 

було б повісити У своїй кімнаті чи в приміщенні семінарії. 

Застосуйте слова або малюнки, які зображують те, що, на 

вашу думку, варте збереження і захисту. 

в Поясн іть м ал ю нок 

Перегляньте Алма 46:21-28 і, уявивши себе присутнім там, 

напишіть журнальну статтю. Додайте супроводжуючий 

малюнок з поясненням того, що відбувається і опишіть, що 

саме ви відчували, слухаючи полководця Моронія. 

Алма 47 

Людина, яка забажала стати царем 

Той факm, що А.малікії довелося тікати з Зараге.млі, щоб 

врятувати своє життя, не зупинив йога планів 

Легонmій 

здобуття влади. Він за.мислив 

використати Ла.маніЙц,ів, щоб 

з їхньою доnо.могаю підкорити 

Нефійц,ів і стати ц,арем над 

усією зе.млею. Ви побачите, 

як підступний план 

А.малікії відкриває 

на.м те, наскіль

ки злочести

вим він був 

і те, як .мало 

йога хвилював будь

хто, крі.м ньога са.мога. 

Розуміння Писань 

Алма 47 

Амалікія 

Примусив їх до зброї (в. 3) - : Розкольників (вв. 35-36) -

примусив їх воювати � бунтівників 

Вивчення Писань 
Виконайте два з наступних завдань (А-В) під час вивчення 

Алма 47. 

А О п и ш іть план 

В Алма 47:4-19 говориться про план Амалікії стати царем. 

Застосовуючи наведені нижче вірші поясніть що і чому 
відбувалося в його плані. 

Що робив Амалікія? Чому він це робив? 

(ДИВ. В. 5) (ДИВ. В. 4) 

(ДИВ. В. 10) (ДИВ. В. 8) 

(ДИВ. В. 13) 

(ДИВ. В. 18) 

t 



Б Що б с каз али вон и ? 

Прочитайте в Алма 47:20-29 те, що вчинив Амалікія, і напишіть 
коротке твердження, яке, на ваш погляд, представлятиме 
ймовірний коментар кожної з наступних груп людей стосовно 
того, що відбулося: 

1 .  Служителів царя 

2. Служителів Амалікії 

3. Людей Аммона 

в 
Н а п и ш іть тве рдження , основою я кого 

є слова «так ми бачимо» 

Алма 47:36 навчає цікавим істинам стосовно життя. Замисліться 
над тим, що написав Мормон, і потім напишіть, який уроку 
ми можемо винести з цього вірша, а також те, як цей урок 
стосується сьогодення. 

Алма 48 
Головний полководець Мороній, 

людина Божа 

Згадайте провідника, 
вплив якого сильно 
позначився на вашому 
житті. Які риси, 
на вашу думку, має 
успішний провідник? 
Господь благословив 
Нефійців великим 
провідником у той час, 
коли Ламанійці 
вирішили встановити 
владу над усією зем
лею. Завдяки чому 
полководець Мороній 
став великим? Під час 
читання Алма 48, 
визначте деякі з його 
характерних рис, які 
ви бажали б мати. 

Також зверніть увагу на вражаючі слова, якими Мормон віддає 
належне цьому сміливому nровіднику. 

Розуміння Писань 

Алма 48 : 1 9  - «Не менш послужливими» 

Коли ми читаємо про 
великих героїв у Писаннях, 
інколи ми можемо відчу
вати, що ми не відповідаємо 
їхнім високим стандартам 
або, що ми не зможемо 
здійснити так багато, допо
магаючи будувати царство 
Бога. Президент Говард 
В. Хантер, на той час Прези
дент Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів, навчав: «Не 
кожний В класі стане прези
дентом студентської ради 
чи Президентом Товариства 
допомоги, або вчителем 
у кворумі старійшин. Не всі 

з вас будуть, як Мороній, повсякчасно чути оплески своїх това
ришів. Ні, більшість буде спокійними, відносно невідомими 
людьми, які приходять і роблять свою справу без фанфар. 
Тим з вас, хто, можливо, відчуває себе самотнім, чи боязким, 
ЧИ просто невиразним, я говорю: «Ви не менш послужливі, ніж 
більшість ваших виразних товаришів. Ви також є частиною 
армії Бога» (<<No Less Serviceable,» in Brigham Young University 
1990-91 Devotional and Fireside Speeches [ 1991 ] , 2). 

Вивчення Писань 
Виконайте два з наступних завдань (А-В) під час вивчення 
Алма 48. 

А П орівня йте п ідготовку 

І Мороній, і Амалікія мали план здобуття перемоги у майбутній 
війні. 

1. Перегляньте Алма 48:1-10 і порівняйте те, що кожний з про
відників робив з метою підготовки свого народу. 

2. Що спочатку зробив полководець Мороній для підготовки 
свого народу? Як у цьому розкривається його мудрість і віра? 

3. Як саме ви можете застосувати те, що робив Мороній, під 
час випробувань, які постають перед вами в житті? 

Б Н а п и ш іть вступ 

Користуючись ідеями з Алма 48:10-13, 17-18 напишіть тези, 
якими ви могли б скористатися, якби на молодіжному 
духовному вечорі вас запросили представити присутнім 
доповідача - Моронія. 



В Я ким було їхнє ставлення до війни ? 

Уявіть, що ваш учитель історії запросив учнів з'ясувати, яким 
було ставлення до війни різних релігій чи культур. 

1. Прочитайте Алма 48:14-16, 23-25 і в декількох реченнях 
опишіть ставлення НефіЙців. 

2. Як саме, на вашу думку, змінився б світ, якби кожна людина 
мала таке ставлення? 

Алма 49 
Перемога Нефійців 

в Алма 48 розповідалось про nідготовку Моронія і Амалікії до 
війни. В Алма 49 ви прочитаєте про наслідки фєї nідготовки. 
Яка різниц,я, на ваш погляд, полягає між покладанням на 
власну силу, як ц,е робив Амалікія, та покладанням на Господа, 
як ц,е робив Мороній ? Під час читання ц,ього розділу, зверніть 
увагу на шляхи, якими ви можете застосувати nізнані вами 
nринц,иnи у своєму житті. 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А під час вивчення Алма 49. 

А 
Опануйте роль ві йськового 
кореспондента 

Уявіть, що ви репортер служби новин, призначений бути 
з Ламанійським військом під час битви. 

1. До кожної з наступних трьох добірок віршів підготуйте 
заголовок та лаконічний репортаж, описуючи своїм читачам 
події що відбуваються: Алма 49:1-12, 13-25 та 26-30. 

2. Апостол Павло навчав, що «ми не маємо боротьби проти 
крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти 
світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів 
злоби» (Ефесянам 6:12). Підготовка Нефійців до війни стає 
нам уроком. Поясніть, як саме ви можете застосувати 
цей урок до своїх духовних битв чи боротьби проти гріха 
та злочестивості. 

Алма 50 
Господь благословля€ процвітанням 

своїх послушних дітей 

Скільки разів nротягом читання Книги Мормона вам 
зустрічалось обіц,яння Господа про те, що, якщо люди 
виконуватимуть Його заповіді, то nроц,віта-
тимуть на землі? І скільки разів ви бачили 
підтвердження істинності ц,ього обіц,яння 
в житті людей 
з Книги Мормона? 
в Алма 50 
наводиться ще 
один приклад 
фєї істини. 
Чому, на 
вашу думку, 
Господь повторює 
через Своїх слуг ц,е 
послання настільки 
часто? 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А чи Б під час вивчення Алма 50. 

А З робіть м алюнок 

В Алма 50:1-6 подається опис типу захисних споруд, зведених 
для захисту міст. Намалюйте ці захисні споруди, якими ви 
їх бачите Пам'ятайте, їх було достатньо багато, і це дозволяло 
Нефійцям відбивати атаки численного Ламанійського війська. 

Поясн іть чому? 

В Алма 50:23 міститься важливе спостереження стосовно 
тогочасної ситуації в Нефійській історії. 

1. Прочитайте Алма 50:17-22 і наведіть перелік істин, яким, 
за бажанням Мормона, ми маємо навчитися. 

2. Чому, на вашу думку, ці люди були настільки щасливими? 



Алма 51 
Повстання прИХИЛЬlШків царя 

Що ви робите, коли перед вами постають суперечливі точки 
зору стосовно важливих речей ? Під час читання Алма 51, 
зверніть увагу на конфліК1n' що постав перед Нефійцями і 
значно ускладнив ситуацію. Подумайте про те, до якої групи 
ви приєдналися б, якби жили в ті часи. 

Розуміння Писань 
Алма 51 

Заявляли про кров (в. 21) 
проголошували себе 

: особами вищого класу завдяки 
� походженню 

Алма 51 : 5 - 6  - Хто є прихильниками свободи і хто -

прихильниками царя? 

В Алма 51 описується два види правління. Один з них базується 
на ідеї, що більшість людей (прихильники свободи) вибирати
муть те, «що Є правильним» (Мосія 29:26). Інший запропоновано 
групою людей (прихильників царя), які бажали «сили і влади 
над людьми» (Алма 51:8) для себе. 

Вивчення Писань 
Виконайте два з наступних завдань (А-В) під час вивчення 
Алма 51. 

А Н апишіть опис 

Якого роду послання можуть проголошувати прихильники 
царя і прихильники свободи, щоб переконати народ підтри
мати саме їхню позицію? Прочитайте Алма 51:1-8 і напишіть 
стислий опис політичних поглядів кожної зі сторін. 

6 Знайдіть відповідь 

Під час вивчення Алма 51:13-21 дайте відповіді на наступні 
запитання: 

1. Якою була реакція прихильників царя на напад Ламанійців? 

2. Якою була реакція уряду на дії прихильників царя? 

3. Яким чином Мороній припинив повстання прихильників 
царя? 

4. Чому, на вашу думку, Моронію було необхідно вчинити саме 
так, як він вчинив? 

5. Чому, на вашу думку, Мормон додав всі ці деталі стосовно 
загрози для волі до свого скорочення Нефійських літописів? 
(див. Мормон 8:34-35). 

Розкажіть історію 

Перегляньте Алма 51:29-37 і своїми словами опишіть історію 
Теанкума та Амалікії, щоб переказати її дітям з Початкового 
товариства. 

Алма 52 
Перемога Нефійців 

Чи доводилося вам поставати перед дилемою? Дилема - це 
ситуація, що вимагає вибору між взаємовиключними альтер
нативами. В Алма 52 Нефійці постали ще перед однією 
серйозною дилемою. Під час читання цього розділу, зверніть 
увагу на те, як саме Господь допоміг їм вирішити їхню 
дилему. Подумайте про те, як це рішення може допомогти 
вам у вирішенні своїх дилем. 



А Визн ачте дилему і знайдіть її вирішення 

Ламанійці завоювали багато міст Нефійців і застосовували їхні 
захисні споруди для захисту своїх військ від НефіЙських. 
Прочитайте Алма 52:16-20 і визначте дилему, що постала перед 
Нефійськими провідниками. 

1. Перегляньте вірші 21-32 і стисло опишіть підсумок стратегії, 
до якої вдалися Нефійці для перемоги над ЛаманіЙцями. 

2. Які рішення чи плани, що допоможуть вам відбивати 
напади Сатани протягом усього життя, ви можете прийняти 
зараз. 

Алма 53 
Дві тисячі ЮІПІХ воїнів 

Старійшина Рекс Д. Пінегар, сімдесятник, 
сказав: «Ті з вас, хто читав Книгу Мормона, 
знає історію про синів Геламана. (Див. 

' . '  Алма 53:56-58.) Їхні батьки, після навер
нення до євангелії, уклали завіт з Господом, 

що ніколи знов не піднімуть 
зброю. Але врешті перед їхніми 
оселями постала настільки 
серйозна загроза нападу ворожих 

військ, що батьки мали вибирати 
чи взяти зброю, чи померти. Саме 
тоді дві тисячі юнаків, вільні від тога 

завіту, добровільно визвалися захищати своїх батьків і свої оселі» 
(іn Conference Report, Oct. 1982, 34; or Ensign, Nov. 1982, 25). 
Чога ми можемо навчитися на прикладі їхньої віри й вчинків? 
Президент Джеймс Е. Фаусm, звертаючись до носіїв Свя
щенства Аароновога Церкви, сказав: «Як на мене, ви, молоді 
чоловіки, схожі на Геламанових юних воїнів, які «були 
надзвичайно хоробрими, бо мали мужність, а також силу й 
сnритністЬ». Ми сподіваємося, що як і вони, ви «вірні завжди 
в усьому», що вам «довіряється» (Ліягона, липень 1998, с. 46). 

Розуміння Писань 
Алма 53 

Бруствер з деревини (в. 4) - дерев'яну стіну 

Вивчення Писань 
Виконайте два з наступних завдань (А-В) під час вивчення 
Алма 53. 

А В изн ачте рішення 

Нефійське військо здобуло перемогу, проте пізніше перед 
ними постало декілька проблем. 

1. Прочитайте Алма 53:1-7 і визначте, щонайменше три 
проблеми, які постали перед Нефійцями в той час. 

2. Визначте, які саме рішення до кожної з проблем знайшов 
полководець Мороній. 

Порівняйте завіти 

1. Порівняйте завіт, який склали люди Аммона (див. Алма 
53:10-15) з завітом, складеним їхніми синами (див. в. 17). 

2. Декількома реченнями поясніть, чому важливо дотриму
ватися завітів. 

Знайдіть схожі риси 

Прочитайте Алма 53:20-21 і наведіть перелік рис, притаманних 
двом тисячам юних воїнів, які не завадили б й сучасним 
місіонерам повного дня. 



Алма 54 
Обмін послamrnми 

Полководец,ь Мороній написав листа Амморону, Ламанійсь
кому nровіднику, з метою обгаворення обміну полоненими. 
Що б ви написали 
в листі до ворога? 
Те, що Мороній 
вирішив наnи-
сати, може викликати 
у вас здивування. 
Під час читання листа 
Моронія і відповіді 
Амморона зверніть увагу 
на силу емоцій з обох 
сторін у ц,ьому конфлікті. 

Розуміння Писань 
Алма 54 

Меч його всемогутнього 
гніву (в. 6) - кара Божа 

Землі нашого першого 
успадкування (в. 12) - землі 
Нефія 

Вивчення Писань 

лмморОН 
5\ обм\Н5\Ю oAHoro 
Ламан \�U5\ 

Видихнув (в. 19) - сказав, 
висловив 

Виконайте два з наступних завдань (А-В) під час вивчення 
Алма 54. 

А Три л и ста 

Перегляньте обмін листами в Алма 54:1-4, 11-12, 15, 20. 

1. Хто написав першого листа? Чого він вимагав? 

2. Х то написав другого листа? Яким був план полководця 
Моронія щодо обміну полоненими? 

З. Хто написав третього листа? Чому він згодився на умови? 

Перекладіть ці обіцяння суч асною мовою 

Замисліться над обіцяннями полководця Моронія і напишіть 
їх сучасною мовою. 

1. Перше обіцяння (див. Алма 54:6) 

2. Друге обіцяння (див. в. 10) 

З. Третє обіцяння (див. в. 12) 

4. Чому, на вашу думку, Мороній так сильно гнівався на 
Амморона? Які почуття виникають у вас, коли ви бачите, 
як хтось загрожує іншим фізичним насильством? 

Порівняйте двох чоловіків 

Порівняйте слова Моронія (див. Алма 54:4-14) зі словами 
Амморона (див. в. 16-24). Запишіть, що ви дізнались про цих 
двох чоловіків з написаного ними. 

Алма 55 
Звільнення Нефійських полонеІШХ 

Спаситель навчав своїх учнів: «Будьте ж мудрі, як змії 
(Матвій 10:16). Йога учням на Американському континенті 
також були необхідні натхнення і мудрість, інколи навіть 
спритність для захисту своєї волі. Зверніть увагу на те, яку 
тонку стратегію застосував Мороній для спасіння полонених 
Нефійських воїнів без людських втрат 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А під час вивчення Алма 55. 

А Складіть тест 

Перегляньте, як саме Мороній звільнив Нефійських полонених 
в Алма 55:4-24 і напишіть шість тестових запитань та відповіді 
на них. Запитання мають бути поставлені таким чином, щоб 
відповіддю на них було повне речення. 



Алма 56 
Дві тисячі юних воїнів У битві 

Вивчення Писань 

Чи доводилося вам спілкува
тися з кимсь через листу
вання? Можливо, ви регулярно 
писали другаві, або члену сім'ї 
який служив на місії. Чи може 
ви nотоваришували з кимось 
в іншому місті чи країні. Коли 
ви ділитеся гарними новинами, 
вони можуть підняти дух 
іншої людини, зробити день 
яскравішим і справити 
приємне та стійке враження. 
Під час читання Алма 56, 
зверніть увагу на гарні новини 
Геламана про йога нових воїнів. 
Зауважте також, що саме він 
написав nолководцю Моронію 
про те, як Господь захищав ц,их 
відданих молодих людей. 

Виконайте два з наступних завдань (А-В) під час вивчення 
Алма 56. 

А Сміливість У битві 

Прочитайте Алма 56:42-56 і дайте відповіді на наступні 
запитання: 

1. Чому сини людей Аммона були настільки сміливими? 

2. Що було приводом для «великої радості» Геламана після 
битви? 

Н апишіть листа 

Перегляньте Алма 56:27-29, 47-48, 
54-56 і уявіть себе одним з юних 
воїнів. Напишіть листа своїм 
батькам пояснюючи, як їхнє 
навчання і вплив допомогли вам 
на війні. 

Поясн іть , що відбувається в цьому вірші 

Наведена нижче карта ілюструє події з Алма 56:27-54. Складіть 
перелік усіх посилань на Писання, розміщених на карті та 
поясніть, що сталося далі. 

Захоплене 
Ламанійцями 
місто Антіпара 

Ламанійське військо _ _ _ 

Військо Антипи • • •  

2000 юних воїнів 

t 

N 

� в. ЗЗ 

. . � ао---
Нефійське 
місто Юдея 

Алма 57 
Дві тисячі юних воїнів 

уникають смерті 

Діти, які віддано слідують ученням своїх праведних батьків і 
провідників можуть здійснити великі справи у своєму житті. 
Дві тисячі юних воїнів Геламана були саме такими дітьми. 
Вони сміливо билися на війні проти ЛаманіЙців. Під час 
читання Алма 57, замисліться над тим, що саме здійснили 
ці юні воїни та завдяки чому вони були здатні ц,е здійснити. 



Вивчення Писань 
Виконайте завдання А чи Б під час вивчення Алма 57. 

А Н апишіть кл ючові сл ова 

Перегляньте Алма 57:19-27. 

1. Напишіть ключові слова і фрази, які, на вашу думку, 
пояснюють, що саме ці юні воїни робили і в що вони вірили, 
внаслідок чого стався їхній дивовижний порятунок. 

2. Коротко опишіть, як саме ви розвинули свою віру і наведіть 
приклад того, як ви отримали допомогу силою Бога завдяки 
вашій вірі. 

Б Про ведіть прес - ко нференцію 

Уявіть, що ви представляєте Нефійський уряд на прес
конференції присвяченій війнам. Користуючись інформацією 
з Алма 57:19-36 дайте відповіді на наступні запитання: 

1. Яку кількість людей було вбито та поранено під час 
останнього військового конфлікту? 

2. Чим ви можете пояснити низький відсоток загиблих серед 
двох тисяч юних воїнів? 

3. Чому померло так багато Ламанійських військовополонених? 

Алма 58 
Нефійці оволодівають містом Мантій 

Нефійському війську часто доводилося протистояти в битві 
численнішому війську ЛаманіЙц.ів. В Алма 58 розповідається 
про часи, коли Нефійському війську вкрай бракувало провізії 
та підкріплення. Чи доводилося вам відчувати себе «у глухому 
куті» через ситуац.ії, що складалися у вашому житті? 
Що допомогло вам? Під час читання цього розділу зверніть 
увагу на те, що саме змотивувало НефіЙц.ів на продовження 
оnору. Зверніть увагу на вірування, які надали їм наснаги 
для подолання труднощів. 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А чи Б під час вивчення Алма 58. 

А Подум айте про суч асне застосування 

Прочитайте Алма 58:1-13. 

1. Що робили Нефійці, коли їх було поставлено в ситуацію 
«глухого кута»? 

2. Наведіть приклад сучасної ситуації, вихід з якої можна 
знайти завдяки подібним діям. 

Я кби це були ви 

1. Коротко опишіть слова Геламана про юних воїнів. 

2. Якщо ви молода жінка, чи бажали б ви дружити чи ходити 
на побачення з хлопцем, наділеним такими рисами? Чому? 
Якщо ви молодий чоловік, що б ви відчували, якби про 
вас говорили, як про людину, яка має ці риси? Що ви можете 
змінити у своєму житті, аби розвинути ці риси? 

Алма 59 
Мороній просить підкріплення 

Сили ЛаманіЙц.ів зростають і становлять загрозу 
Нефійським містам. Полководець Мороній надсилає листа 
Пагорану, вимагаючи більше воїнів і провізії як допомогу 
для захисту їхньої землі, проте допомога не надходить. 
Під час читання Алма 59 зауважте, що сталося внаслідок 
недостатньої підтримки. Також зверніть увагу, щонай
менше, на дві проблеми, через які Мороній був занепокоєний 
своїм народом й урядом, від якого він чекав підтримки. 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А під час вивчення Алма 59. 

А Н апишіть листа 

Перегляньте Алма 59:3-13 і, уявивши себе Моронієм, напишіть 
листа Пагоранові, описуючи проблеми і ваше занепокоєння 
ситуацією. 

Алма 60 
Послання Моронія до Пагорана 

Полководець Мороній бачив, як баланс сил схилявся на бік 
ЛаманіЙц.ів. В той час, як Ламанійське військо збільшувалося 
в чисельності, НефіЙц.і не отримували ані провізії, ані підкрі
плення від Пагорана. Якби ви були Моронієм, що б непокоїло 



вас? Які почуття виникли б у вас щодо Пагорана? В Алма 60 
міститься лист Моронія Пагоранові. Порівняйте, чи схожі 
думки й почуття Моронія з тими, які могли б мати ви. 

Розуміння Писань 
Алма 60: 23 - 24 - «Треба очистити споч атку посудину 

всередині» 

Набагато важливіше тримати своє серце й розум чистими, ніж 
приділяти надмірну увагу зовнішній чистоті, бо, як учить нас 
притча, «як у душі [людина] обраховує, так[а] є» (Притчі 23:7). 
Коли Ісусові зауважили, що його учні не виконують тради
ційного омовіння рук перед прийняттям їжі, Він навчав, що 
«з серця виходять лихі думки, душогубства, перелюби, розпуста, 
крадіж, неправдиві засвідчення, богозневаги.» Він продовжував, 
говорячи, що «оце те, що людину опаганює», а не немиті руки 
(Матвій 15:19-20). 

Моронія бентежило те, що душа його народу стала духовно 
хворою і вимагала очищення. Президент Езра Тефт Бенсон 
навчав про необхідність такого очищення у наш час: 

«Щоб очистити спочатку посудину всередині, ми маємо 
відкинути аморальність і бути чистими . . .  

Мої улюблені брати й сестри, щоб очистити посудину всередині, 
зміни мають статися в нашому особистому житті, в наших 
сім'ях і в Церкві» (in Conference Report, Apr. 1986, 4, 6; or Ensign, 
Мау 1986, 5, 7). 

Вивчення Писань 
Виконайте два з наступних завдань (А-В) під час вивчення 
Алма 60. 

А Оберіть П резидента 

Уявіть, що полководець Мороній є кандидатом на пост 
Президента вашої країни. Прочитайте Алма 60:2-10 і наведіть 
перелік рис, завдяки яким, на вашу думку, він буде гарним 
Президентом. 

Ви беріть твердження 

Прочитайте Алма 60:10-15 і запишіть 
до свого зошита три з наведених 
тверджень, які, на ваш погляд, 
найкраще відображають думки 
Моронія, висловлені в його листі 
Пагоранові. 

1. Керівники Нефійців люблять 
і підтримують своїх воїнів. 

2. Керівники Нефійців несуть відпо
відальність за смерть своїх воїнів. 

3. Керівники Нефійців б'ють байдики 
в той час, як воїни помирають 
у битвах. 

4. Нефійські воїни померли, бо їм не 
вистачило віри. 

5. Нефійський уряд зледачів і нехтував 
своїм військом. 

Запишіть фрази своїм и сл овами 

Нижче наведено декілька фраз з Алма 60:23-36. Прочитайте 
кожну з них в контексті з пов'язаними з нею віршами, а потім 
запишіть своїми словами. 

1. «Доки ми спершу не очистимо нашу посудину всередині» 
(в. 24) 

2. «Я викличу повстання серед вас» (в. 27) 

3. «Через ваше беззаконня ми зазнали такої великої втрати» 
(в. 28) 

4. «Якщо ви не надасте нам допомоги, знайте, я прийду до вас» 
(в. 30) 

5. «Ваше беззаконня існує з-за вашої любові до слави і марних 
речей світу» (в. 32) 

6. «Я прагну не влади, а повалення їі» (в. 36) 

Алма 61 
Відповідь Пarорана Моронію 

Вороги волі й праведності захопили місто Зарагемля і 
Нефійський уряд. Саме в ц,ей небезпечний час Пагоран отри
мав листа від Моронія. Уявіть себе Пагораном і скажіть, 
якою була б ваша реакція на лист Моронія? Під час читання 
відповіді Пагорана, пам'ятайте суворість Моронієвого листа 
і подумайте про те, якою людиною був Пагоран. 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А та Б під час вивчення Алма 61. 

А П роблеми та рішення 

Розбийте аркуш свого зошита 
на дві колонки і озаглавте 
одну з них «Проблема», 
а другу - «Рішення». Прочи
тайте Алма 61 і опишіть 
проблему, що постала перед 
Пагораном та наведіть 
перелік рекомендованих їм 
дій. Прочитайте заголовок 
розділу Алма 51 і поясніть, 
яким чином, на вашу думку, 
Мороній відповів би на 
запропоноване Пагораном 
рішення. 



Б Н а ведіть п р и кл ад 

Перегляньте Алма 61:15-21. 

1 .  Напишіть два приклади знайомих вам людей, які мали успіх 
завдяки силі, отриманій ними від Господа. 

2. Опишіть два способи, завдяки яким ви можете мати більше 
Господньої сили у своєму житті. 

Алма 62 
Мороній вирушае на допомогу 

Пагоранові 

Завдяки сміливості і вмілому nровідництву Моронія та 
інших Нефійських провідників, повстання прихильників царя 
в Зарагемлі було придушено і війна з Ламанійцями врешті 
скінчилась. Який саме вплив на народ, на вашу думку, спричи
нило це повстання? Як, на ваш погляд, позначилась тривала 

Мороній 

і страшна війна з Ламанійцями 
на Нефійському суспіль
стві та на Церкві?  Нама
гайтеся дати відповіді 
на ці запитання під час 
вивчення Алма 62. 

Вивчення Писань 

Пагоран 

Виконайте два з наступних завдань (А-Г) під час вивчення 
Алма 62. 

А В кажіть головні події 

Для кожної з наступних головних подій з Алма 62:1-11 напишіть 
дві деталі, що пов'язані з цією історією: 

1 .  Підняття прапора (див. вв. 1-5) 

2. Перемога над прихильниками царя (див. вв. 6-9) 

3. Виконання закону (див. вв. 10-11) 

Б Що б с каз али ви ? 

Перегляньте Алма 62:12-17. Уявіть, що ви провідник людей 
Аммона. Напишіть, що б ви могли сказати Ламанійським 
військовополоненим. 

Н а п и ш іть некролог 

Прочитайте Алма 62:35-38 і напишіть некролог Теанкума. 
(Некролог-це повідомлення про смерть людини, яке містить 
стислу інформацію про померлого.) Вкажіть, ким він був, 
що він здійснив і чому він здійснив це. 

Н аведіть п ідсумок уривку 

Перегляньте Алма 62:39-51. 

1. Наведіть деякі причини, з яких, на ваш погляд, деякі 
Нефійці стали «закам'янілими», в той час як інші стали 
«м'якшими». 

2. Поясніть, як Геламан і його брати допомогли народу здолати 
наслідки війни. 

3. Готуючись до майбутніх важких часів свого життя, що ви 
можете робити зараз, щоб тоді ваше серце не закам'яніло. 

Алма 63 
Нефійці переселяються до землі, 

що на півночі 

Після завершення війни з ЛаманійЦЯми, Нефійці розширили 
межі своїх поселень до землі, що на півночі. Чому, на вашу 
думку, така міграція була бажаною? Чи заради нових земель, 
чи заради більших можливостей, чи з інших причин? Деякі 
люди з тих, хто вирушив до землі, що на півночі, зникли, 
і місце Їхнього поселення залишається невідомим. Куди саме 
могли вони податися? 

Розуміння Писань 
Ал м а  63 

Священні речі (вв. 1, 11) - священні предмети і літописи 
Нефійців 

Алма 63 : 5 - 9  - Що нам відомо про Гагота? 

Гагот, побудувавши великі кораблі, відплив на північ. Куди 
саме він вирушив ніколи не було відомо Нефійцям. Пророки 
останніх днів проголосили, що на кораблях Гагота мандрів-



ники досягли Тихоокеанських островів, де й стали частиною 
Полінезійської культури. В 1913 р . ,  даючи відповідь на отри
ману раніше телеграму групи полінезійських святих про те, що 
вони «можливо» походять від людей Гагота, Президент Джозеф 
Ф Сміт сказав: «Я бажаю сказати вам, брати й сестри з Нової 
Зеландії що ви дійсно походите від людей Гагота, і не існує ніяких 
«можливо» стосовно цього!» Він розповів про те, як під час 
свого місіонерського служіння на Гаваях він отримав свідчення 
від Духа, що полінезійці є нащадками Легія (in William А. Соlе 
and Elwin W. Jensen, Israel іn the Pacific [1961 ] ,  388). Пізніше, про
голошуючи молитву освячення Гавайського храму, Президент 
Гебер Дж. Грант подякував Небесному Батькові за те, що 
«тисячі й десятки тисяч нащадків Легія в цій благодатній землі 
прийшли до пізнання євангелії» (<<The Dedicatory Prayer in the 
Hawaiian Теmрlе,» Iтproveтent Era, РеЬ. 1920, 283). 
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Вивчення Писань 
Виконайте завдання А чи Б під час вивчення Алма 63. 

А П ідрахуйте 

Перегляньте Алма 43:3, 17; 62:39; 63:3 і підрахуйте: 

1. Протягом скількох років Мороній воював з Ламанійцями? 

2. Протягом скількох років він перебував на заслуженому 
відпочинку після завершення війни? 

Н апишіть про те , що ви пізнали 

Ви вже завершили читання книги Алми. Напишіть про уривок 
Писання, історію, чи якусь частину книги, яка, на ваш погляд, 
позитивно вплинула на вас. Опишіть, як саме вона допомогла 
вам змінитися на краще. 



Підйоми та спади 
Вам уже доводилося читати в Книзі Мормона про часи, коли 

Нефійці перебували в праведності, і про часи, коли вони 

впадали у злочестивість. В книзі Геламана ці зміни між станом 

праведності і станом злочестивості відбуваються настільки 

часто, що це майже бентежить. Така нестабільність народу 

зда тна виклика ти здивування. За бажанням, записуйте у своєму 

зошиті або ставте спеціальну позначку в своєму примірнику 

Писань щоразу, коли Нефійці переходять від стану праведності 

до стану злочестивості чи від злочестивості до праведності про

тягом книги Геламана. Зверніть особливу увагу на пояснення 

цих змін Мормоном У розділі Геламан 12. 

Ламанійці також змінилися 
Інший незвичайний аспект Книги Геламана полягає в тому, 

що нерідко Ламанійці були більш праведними ніж НефіЙці. 

І справді, одним з найвизначніших пророків цієї книги й Книги 

Мормона в цілому є Ламанієць на ім'я Самуїл. 

Підготовка до явлення Спасителя 
Книга Геламана завершується описанням подій, які безпосеред

ньо передували народженню Ісуса Христа. Президент Езра Тефт 

Бенсон навчав, що «літопис історії Нефійців, який безпосеред

ньо передує явленню Спасителя, відкриває багато паралелей 

саме з нашим часом і очікуванням нами Другого пришестя Спа

сителя» (in Conference Report, Apr. 1987, З; or Ensign, Мау 1987, 4) . 

За бажанням, знайдіть ці паралелі під час читання книги 

Геламана. 

Геламан 1 

Війна в Зарагемлі 

Смерть великого Нефійського судді Пагорана спричинила 
суперечки стосовно того, хто стане його наступником. 
Це привело до розколу і кровопролиття. Саме в цей час перед 
Нефійцями постали два вороги - Кішкумен та Коріантумр. 
Хто були ці люди і якими були їхні наміри ? Хоч їхня 
боротьба проти Нефійців й відбувалася в різний спосіб, проте 
в своєму бажанні зруйнувати Нефійське суспільство вони 
були схожими. 

Паrоран І Паrоран 1 1  Пакуменій Моронійrа 

великий призна- брат полко-
головний чений бути Пагорана ІІ; водець 

суддя новим призна- Нефій-
головним чений бути ського 

суддею; головним війська; 
вбитий суддею син полко-
Кішку- після водця 
меном смерті свого Моронія 

брата 

П аанхій Кішкумен Коріантумр Тувалот 

брат вбив Нефій- син 
Пагорана ІІ; . Пагорана ІІ ський Ламаній-

очолив і потім розколь- ського царя 
бунт заснував ник; вів Амморона 

проти таємну Лама-
свого брата організацію нійську 

армію 



Вивчення Писань 
Виконайте два з наступних завдань (А-В) під час вивчення 
Геламан 1. 

А Хто це зробив? 

1. Напишіть по одному реченню, описуючи дії кожного з на
ступних людей з Геламан 1: Пагорана (сина), Паанхія, 
Пакуменія, Кішкумена, Коріантумра, Тувалота, МороніЙги. 

2. Замисліться над тим, що саме Геламан 1:13-17 відкриває 
нам про Коріантумра та Тувал ота. Скористайтеся інформа
цією з цих віршів, аби визначити, що спільного мали ці 
двоє злочестивців. Відповідь може здивувати вас. 

Б Морал ь цієї історії 

1. Чого саме, на вашу думку, Нефійці навчилися з подій, 
описаних в Геламан 17 Наведіть конкретні приклади з цього 
розділу. 

2. Чого саме, на вашу думку, сучасні люди могли б навчитися 
з Геламан І? Наведіть конкретні приклади з цього розділу. 

в З робіть м алюнок 

В Геламан 1:18-34 міститься опис фатального для Коріантумра 
військового рішення, яке призвело до його поразки. Прочи
тавши цю історію, зробіть малюнок, ілюструючи те, що сталося 
з Ламанійським військом і те, чому Моронійга мав змогу 
одержати перемогу над ним. 

fеламан 2 

Гадіантонова банда 

в Геламан 1 Мороній пише про вбивство двох головних суддів. 
Під час читання Геламан 2, зверніть увагу на те, хто 
був новим головним суддею. Чому, на ваш погляд, був обраний 
саме він ? Що він зробив, аби не стати третьою жертвою 
серед тих, хто обіймав посаду головного судді? Що слід 
було зробити для відвернення цієї нової й серйозної загрози 
Нефійському народові? Зауважте також, що саме сказав 
Мормон про вплив ц,их таємних змов. 

Розуміння Писань 
Гела.ман 2 

Вичікував (в. 3) - таємно 
очікував 

Змова (в. 8) - організована 
група, що діє таємно 

Геламан 2 :8  - Що означає «таємна змова»? 

Гаоіанmон 

Гадіантонова банда чи органі
зація була таємною змовою. 
Таємними змовами називають 
групи людей, які застосовують 
злочестиві методи для 
здобуття влади й багатства. 
Вони діють таємно, тому, що 
намагаються обманювати та 
використовувати інших людей 
в своїх інтересах. Вони діють 
через шахрайство, вбивство 
та обман і є ворогами чесних 
урядів і сумлінних людей 
в будь-якому місці. Вони здатні 
зробити, що завгодно заради 
досягнення своїх цілей. Сучасні 

пророки попередили нас, що і в наш час існують організації 
не менш небезпечні, ніж Гадіантонові банди за часів НефіЙців. 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А та Б під час вивчення Геламан 2. 

А В изн ачте кл ючові елементи 

1. Що саме написав Мормон в Геламан 2:13-14 про кінцеві 
наслідки таємних змов серед Нефійців? 

2. Користуючись Геламан 1:9-12 та 2:1-8, 11 запишіть, що саме 
скоюють ці таємні змови, чому і як саме вони це скоюють. 

Н аведіть суч асн и й  прикл ад 

1. Користуючись відповідями, які ви отримали під час 
виконання завдання А, напишіть про те, який вплив на ваше 
життя можуть спричинити таємні змови. 

2. Як, на вашу думку, ми можемо боротися з поширенням 
таємних змов? 



Геламан 3 

Часи процвітання і зростання 

в розділі Геламан 3 розповідається про 
події серед НефійLjiв nротяzом десяти 
років. Це були часи, коли НефійLji 
досяzли значнога nроц,вітання. Церква 
також значно зросла. Мормон особливо 
підкреслює вчення, які ми можемо 
пізнати з ц,ьога розділу. Приділіть осо-

бливу увагу фразам «таким 
чином ми бачимо» 

,,\ '\ та «ми бачимо», якими 

\� 
починаються 

Lji важливі уроки. 

Однак, не все було 
гаразд. Зауважте, 
які саме труднощі 
постали перед 
НефіЙц,ями. Які 
були причини 
ц,их труднощів? 

Вивчення Писань 
Виконайте два з наступних завдань (А-В) під час вивчення 
Геламан 3. 

А Н акресл іть хронологічну ш калу 

В розділі Геламан 3 згадується багато дат. В кожному з віршів, 
зазначених в наведеній нижче хронологічній шкалі, вказується 
відповідна подія та рік, коли ця подія сталася. У своєму зошиті 
намалюйте хронологічну шкалу за наведеним нижче зразком 
і нанесіть на неї те, про що ви дізналися з Геламан 3. 

Вірш 

Рік 

Що 
сталося? 

Хроноnоrіч на ш капа:  Гепама н  З 

1 3 18 19 23 32 33 37 

З астосуйте П исання 

Уявіть, що ви маєте друга, якому важко приймати правильні 
рішення. Ваш друг знає про істинність євангелії, але скоївши 
недоречні вчинки, він відчуває провину і запитує, чи існує 
для нього можливість покаятися і, чи варто йому взагалі каятися. 
У який спосіб ви можете застосувати Геламан 3:27-30, 35, щоб 
допомогти своєму другові уникнути спокуси, повернутися до 
Церкви та збільшити віру в Ісуса Христа? 

Геламан 4 

Злочестивість та ії наслідки 

Проц,вітання може вести до злочестивості. Злочестивість 
у свою чергу може вести до винищення. Це правило є справед
ливим не тільки для НефійLjiв, але й для людей нашога часу. 
Чому, лише перед лиц,ем загрози винищення ми визнаємо, 
що маємо духовні проблеми? Чому НефійLji не були однаково 
nослушні Господу і в добрі, і в скрутні часи. В Гела.ман 4 
Мормон описує, що сталося, коли nроц,вітання привело до 
злочестивості. Йога слова можна також застосувати до 
нас та до деяких сфер сучаснога суспільства. 

Розуміння Писань 
Гела.ман 4 

Припадуть (в. 25) - не віддалятимуться, залишатимуться 
вірними 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А та Б під час вивчення Геламан 4. 

А Всеохопл юючий гріх 

1. Коли говориться, що гордовитість є всеохоплюючим гріхом, 
це означає, що майже кожен з гріхів якимось чином пов'я
заний з гордовитістю. У своєму зошиті намалюйте цей 
зв'язок, розмістивши слово гороовuтість посередині сторінки. 
Окресліть його колом і зобразіть стрілки, що йдуть від 



кола в усіх напрямках. На кінці кожної стрілки напишіть 
один з гріхів, які згідно Геламан 4:12-13, з'явилися через 
гордовитість НефіЙців. 

2. Виберіть три з числа описаних вами гріхів і поясніть, як 
гордовитість може привести до цього різновиду гріхів. 

3. Що, згідно Геламан 3:35, ми можемо робити, аби запобігти 
гордовитості чи позбавитися від неї і, таким чином, запобігти 
скоєнню багатьох різних гріхів? 

Б Н и н і  я бачу 

1. Знайдіть і позначте фразу «вони побачили» в Геламан 4:23-26 
та запишіть наслідки гріха, побачені НефіЙцями. 

2. Яким благословенням забезпечив нас Господь, щоб допо
могти нам заздалегідь «побачити» наслідки та уникнути їх? 
(див. Мосія 8:16-18). 

3. Наведіть конкретний приклад наслідків, яких ви чи 
ваша сім' я уникли за допомогою Господа завдяки цьому 
благословенню. 

fеламан 5 
Нефія і Легія ув'язнено 

Нефій, син Геламана, передає місце суду, щоб присвятити 
більше часу nроnовідуванню євангелії, як це зробив Алма 
кількома десятиліттями раніше (див. Алма 4:15-19). 
Чога саме навчають нас вчинки цих двох пророків щодо тога, 
як краще за все реформувати суспільство? Напарником 
Нефія у проповідуванні стає йога браm, Легій - людина така 
ж духовна, як і він сам (див. Геламан 11:19). В Геламан 5 ви 
прочитаєте про цих великих місіонерів та про nораду, яку 
вони отримали від свога батька. Під час читання цьога 
розділу знайдіть підтвердження тога, що вони прислухалися 
до батьківської поради. 

Вивчення Писань 
Виконайте два з наступних завдань (А-В) під час вивчення 
Геламан 5. 

А В ажливе сл ово 

Старійшина Спенсер В. Кімбол, на той час член Кворуму 
Дванадцятьох Апостолів, сказав: «Коли ви шукатимете 
в словнику найголовніше слово, чи знаєте ви, що це за слово? 
Можливо це - «пам'ятати». Через те, що всі ви склали завіти, 
ви знаєте, що саме робити і як саме робити це, наша найголов
ніша необхідність - пам'ятати . . .  «Пам'ятати» - ось це слово. 
«Пам'ятати» - ось наша програма.» (<<Circles of Exaltation» 
[address to religious educators, 28 June 1968], 8). 

1. Знайдіть і позначте слово пам'ятати в пораді Геламана 
своїм синам, що міститься в Геламан 5:5-14. У своєму зошиті 
складіть перелік того, що саме вони мали пам'ятати. 

2. Виберіть один пункт з вашого переліку і поясніть, 
як він впливатиме на життя людини, якщо вона завжди 
пам'ятатиме цей принцип. 

3. Виходячи з Геламан 5:5, 14, якою була відповідь Нефія та 
Легія на батьківську пораду? 

Б Опанування П исань - Гел аман 5 : 1 2  

Створіть ілюстрацію. Ви можете зробити малюнок, ч и  скори
статися вирізаними малюнками, чи поєднати те й інше. 
Ця ілюстрація має допомогти вам навчити дітей Початкового 
товариства принципу з Геламан 5:12. Продемонструйте цю 
ілюстрацію членам своєї сім'ї. 

Н аведіть докази 

В Писаннях часто говориться про силу слова Бога. Це стосу
ється впливу євангельських вчень і того, як вони допомагають 
людям змінитися й покаятися в своїх гріхах. Переглядаючи 
Геламан 5:13-19 знайдіть приклади впливу «сили слова». 
Поясніть, як саме змінилися люди, що оточували Нефія, 
внаслідок його проповідування. 



fеламан 6 
Процвітання веде 

до злочестивості . . .  знов! 

в Геламан 6 ми читаємо про деякі з результатів місії Нефія 
та Лег ія серед народу - особливо серед ЛаманіЙLj,iв. Серед них 
був мир і nроц,вітання. Однак нерідко стає легким забути 
Господа в часи миру й nроц,вітання. Коли люди зосереджу
ються на спокусах ц,ьога світу, Сатана може здобути велику 
владу над ними. Одним з йога найефективніших знарядь 
є таємні змови. Таємні змови плодяться там, де існує 
егаїзм, жадібність та жага до влади. В ц,ьому розділі записано, 
як Сатана й таємні змови знов здобули велику владу над 
НефіЙц,ями. Чога ми можемо навчитися з ц,ьога ? Уважно чита
ючи, знайдіть, що саме, за бажанням Мормона та Господа, 
ми маємо зрозуміти, аби не робити тих самих помилок і не 
підпадати під владу Супротивника. 

Вивчення Писань 
Виконайте два з наступних завдань (А-Г) під час вивчення 
Геламан 6. 

А Знайдіть важливі фрази 

1. З Геламан 6:31 ми дізнаємося, що Сатана заволодів серцями 
«більшості» НефіЙців. Він не застосовував сили й не міг 
застосувати їі, аби отримати владу над ними. Знайдіть, 
щонайменше дві фрази, які вказують на те, яким саме 
чином він здобув владу над серцями НефіЙців. Запишіть їх 
до свого зошита. 

2. Що саме можете робити ви, аби не дати Сатані здобути 
владу над вашим серцем? За бажанням, включіть 
деякі з принципів, про які ви дізналися з Геламан 5, до 
вашої відповіді. 

6 Продум айте запитання 

у своєму зошиті накресліть таблицю за наведеним нижче 
зразком, що містить фрази з Геламан 6:21-31. Подумайте 
про те, відповіддю на яке саме запитання могла б стати ця 
фраза. Щоб допомогти вам розпочати, в першому рядку 
наведено приклад. 

Гепаман 6 Відповідь Запитання 

в. 21 Сатана Хто є джерелом 
натхнення тих, хто 
очолює таємні змови ? 

в. 22 «Для того, щоб 
розрізняти брата, 
який увійшов 
у змову» 

в. 2б Гадіантон 

в. 28 «До повного 
знищення» 

в. ЗО «Е творцем 
усякого гріха» 

в. З1 «Розтоптала під 
ногами» 

Що можете робити ви ? 

1. Зробіть перелік того, що говориться в Геламан 6:17-40 про 
таємні змови. Поруч з кожним пунктом у своєму переліку 
вкажіть номер відповідного вірша. 

2. Спираючись на Геламан 6, зробіть ще один перелік, який 
включав би три пункти - те, що можете робити ви, щоб 
запобігти таємним змовам чи позбавити від них та їхнього 
злого впливу ваше суспільство. Біля кожної знайденої 
вами ідеї вкажіть посилання на Геламан 6 (чи інші уривки 
Писання). 

Порівняйте 

у своєму зошиті накресліть таблицю за наведеним зразком 
і порівняйте становище Нефійців зі становищем Ламанійців 
наприкінці Геламан 6. Біля кожного згаданого вірша з Геламан 6 
напишіть, як саме він розкриває становище Нефійців або 
ЛаманіЙців. Деякі з віршів надають інформацію лише про 
когось одного з цих народів. 

Нефійці Гепаман 6 Ламанійці 

в. З4 

в. З5 

в. Зб 

в. З7 

в. З8 

в. З9 

в. 40 



Геламан 7 
Нефій заюrn:ка€ свій народ покаятися 

Нефій 

Розуміння Писань 
Гела.ман 7 

Нефій проповідував євангелію далеко 
від свога дому. Повернувшись, він був 
вражений і збентежений великою 
злочестивістю народу. В Геламан 7 
розповідається, що саме Нефій 
сказав народові про йога становище. 

Землі свого народження (в. З) - Зарагемлі 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А та Б під час вивчення Геламан 7. 

А З апропонуйте гі м н  

Перегляньте Геламан 7:1-11. Який гімн був би доречним і допоміг 
би підняти дух Нефія? Чому? (За додатковою інформацією див. 
розділ «Зміст» наприкінці збірки гімнів.) 

Б Визн ачте важливі ідеї 

Спираючись на Геламан 7:11-29, дайте відповіді на наступні 
запитання: 

1. Що, за словами Нефія, було причиною його «великого 
оплакування» (в. 11) злочестивості Нефійців? 

2. Що саме, за словами Нефія, станеться, якщо вони не 
покаються? (Зверніть увагу на повторення фрази «якщо 
ви не покаєтеся» в цих віршах.) 

З. Які попередження людям у наш час ви чули від живих 
пророків? 

Геламан 8 
Пророцтво про вбивство 

Як показано в Геламан 7, Нефій гаворив з прямотою, 
проповідуючи покаяння. Що мало місце, коли до свога народу, 
з такою ж nря.мотою, зверталися Легій, Нефій, Авінадій, 
Алма та Амулек?  Як, на вашу думку, повчання Нефія були 
сприйняті йога народом ? Зверніть особливу увагу на те, 
що саме гаворили і що робили судді, які належали до банди 
Гадіантона. 

Розуміння Писань 
Геламан 8 : 1 9 - 20 - Хто були Зи нок, Зинос та Езія? 

В Писаннях Езія згадується тільки один раз. Його вчення, 
як і вчення Зиноса та Зинока містилися на пластинах з латуні 
(див. розділ «Розуміння Писань» до 1 Нефій 19:10, с. ЗО). 

Геламан 8 : 21 - Мулек, син Седекії 

Мосія І і його народ знайшли народ Зарагемлі, частину якого 
становили нащадки Мулека (див. Омній 1:14-19). Їх було 
зачислено до НефіЙців. 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А чи Б під час вивчення Геламан 8. 

А Порівняйте 

1. В Геламан 8:1-10 деякі злочестиві провідники народу звину
ватили Нефія. Відповідно до віршів 4 та 10, чому саме вони 
не змогли схопити Нефія, усунути та завдати йому шкоди? 

2. Визначте фразу в Учення і Завіти 121:45, яка, на 
протилежність до почуттів злочестивих людей з Геламан 8,  
описує почуття, які будемо мати ми, живучи сповненим 
чеснот, праведним життям 

З. Напишіть стислий підсумок уроку, отриманого нами 
з Геламан 8:4, 10. 

t 



6 Заповніть таблицю 

Щоб допомогти народу зрозуміти істину, Нефій наводить 
історичні приклади. У своєму зошиті накресліть таблицю за 
наведеним нижче зразком, яка містить підсумок головних ідей 
його звернення. Скористайтеся Геламан 8:11-20, щоб вписати 
пропущені ідеї в таблицю. 

Нефій навчав тим самим істинам, 
що й інші  пророки до H boro. 

fеламан 9 
Вбивцю викрито 

За якими критеріями розпізнають пророка? Наnрикінц,і 
Геламан 8 Нефій дав пророцтво щодо смерті галовнога судді. 
Коли люди побачили істинність цьога пророцтва, здається 
логічним, що це мало бути для них доказом тога, що Нефій -
пророк. Під час читання Геламан 9 зверніть увагу на те, 
наскільки різною була реакц,ія людей на здійснення пророцтва 
Нефія і замисліться над тим, чому так сталося. Чи розу
міли ц,і люди роль пророка? В чому полягає найгаловніша 
роль пророка? 

Вивчення Писань 
Виконайте два з наступних завдань (А-В) під час вивчення 
Геламан 9. 

А Що саме вони усвідомил и ? 

Перегляньте Геламан 9:1-15 і дайте відповіді на наступні 
запитання: 

1. Чого саме дізналися пятеро Нефійців про пророцтво Нефія? 

2. 3 якої причини, побачивши це, вони відчули «страх», 
<<затремтіли» і впали на землю? (Відповідь має бути конкрет
ною ; процитуйте вірші з Геламан 7, як частину відповіді.) 

3. 3 якої причини було кинуто до в'язниці пять ох Нефійців? 

Знайдіть справжню причину 

1. Відповідно до Геламан 9:16-20, чим саме пояснювали 
точність пророцтва Нефія злочестиві судді? 

2. Якби злочестивих суддів запросили пояснити, чому вони 
вважають, що Нефій зробив те, в чому вони його звину
вачували, якою, на вашу думку, могла бути їхня відповідь? 

3. Що, на ваш погляд, становило справжню причину 
звинувачення ними Нефія? 

4. В чому полягає схожість між цими суддями та сучасними 
людьми, які відмовляються повірити доказам того, що Бог 
живе і говорить зі Своїми пророками? 

З аверш іть реч ення 

Перепишіть наступні незавершені речення до свого зошита. 
Користуючись інформацією з Геламан 9:39-41, завершіть 
речення. 

1. Дехто повірив словам Нефія, тому що . . .  

2. Інші прислухалися до слів п'ятьох Нефійців і повірили, 
тому що . . .  

3 .  Дехто говорив, що Нефій пророк, тому що . . .  

4. Інші сказали, що він є бог тому що . . .  



Геламан 10 

Нефію дана веJПIКа сила 

Можна припустити, що люди мали виявляти бажання 
слідувати за Нефієм після тога, як йога nророц,тва щодо 
галовнога судді було здійснено. Однак 
суперечка, наnрикінф розділу Геламан 9, 
є свідченням тога, що чудеса не призво
дять до навернення людей. Під час 
читання Геламан 10 зверніть увагу на 
риси, завдяки яким людина стає . 
непохитною. Також зауважте, і: .. ' ,:і : .� . \��-, ',",-, .1 . \ І ) _. � . . , ... 

яку особливу силу � ;' \ " .� ' .. �:., 0 1  " • � -" ' !' ,� f 

Господь дав Нефію і, 
� �-� � � ,_ \ \ \\ \� " ,':: 

чому йому було 
;. "'*. � _, \ . �. -

довірено таке благасло-
,:> • " :'::� , ,� , А 

вення. Яким був вплив фєї (' .  ,- t �� . _,_,�-/ 
Божої сили на людей ? ��;,'/ :: . 1 - -

Яким мав бути ц,ей 
вплив? 

Нефій 

Розуміння Писань 
Гела.ман 10 

Запечатаєш (в. 7) - зв'яжеш чи затвердиш особливою владою 
священства 

Геламан 1 0 : 4 - 1 0  - Нефій отримує особливу владу 

від Бога 

В Геламан 10:7 Господь обіцяв Нефію, що те, що він запечатає 
чи звільнить на землі, буде запечатано чи звільнено на небесах. 
Це та сама влада, яку Спаситель дав Петру, Якову та Іоанну 
(див. Матвій 16:19), а також пророку Джозефу Сміту (див. 
УЗ 128:8-10; 132:46). Цю саму владу чи ключі має нині Прези
дент Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. З розповіді 
в Геламан 10 ми дізнаємося, що цю владу Господь дає лише тим, 
кому довіряє. 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А та Б під час вивчення Геламан 10. 

А Чому Нефій отримав таку вел и ку владу? 

1. Складіть перелік обіцянь Господа Нефію з Геламан 10:4-10. 

2. Відповідно до цих віршів, для чого Господь наділив Нефія 
такою великою владою? 

3. Прочитайте також Учення і Завіти 50:29 і, спираючись на цей 
вірш, поясніть, з якої причини Нефій отримав таке благосло
вення? Також поясніть, яке значення має цей вірш для вас. 

Що б сказали ви ? 

Уявіть, що ви живете за часів, описаних в Геламан 10. Ви 
Нефієць і очевидець подій, що відбуваються. Якби вам дове
лося писати другові, який мешкає у віддаленому містечку, 
листа, з описанням пророка Нефія, про які три риси Нефія ви 
згадали б у своєму листі? Поясніть, яке враження справила на 
вас кожна з цих трьох рис характеру Нефія. 

Геламан 11 

Заради народу Нефій застосову€ 
свою владу 

Якби Господь наділив вас такою самою владою, як Нефія 
в Геламан 10, що саме робили б ви, аби допомогти своєму 
народові? В Геламан 11 розповідається про те, що саме зробив 
Нефій, і те, якою була реакфя на ц,е людей. Зверніть увагу 
також на поширення впливу банд Гадіантона на народ. Якою, 
на ваш погляд, була найбільша проблема Нефійськога народу? 
Якими є прояви фєї ж проблеми у наш час? 

Розуміння Писань 
Гела.ман 11 

Волосяниці (в. 9) - одязі з грубої вовни, який одягали в часи 
смутку 

Вивчення Писань 
Виконайте два з наступних завдань (А-В) під час вивчення 
Геламан 11. 

А В изн ачте деталі 

Запишіть до свого зошита наведені нижче заголовки. 
Під кожним з них запишіть подробиці, які ви маєте знайти 
в Геламан 11:1-18. 

• Проблема 

• Вирішення проблеми Нефієм 

• До чого це призвело 

• Кінцевий результат 

Створіть першу сторінку 

В Геламан 11:17-22 описуються події, що відбувалися протягом 
fМИ рокШ правління СУДДів (приблизно 16-14 роки до Р. х.). 



Взявши за зразок примірник першої сторінки газети за сімдесят 
шостий рік, створіть макети перших сторінок за сімдесят 
сьомий та сімдесят восьмий роки, висвітлюючи специфічні 
події кожного з цих років. 

ЗА НЕФІИСЬКИМ nliОч.исnнш�� 
7 б - ЇІ  р і К с у д д і В --

Дощ упав 
на землю! 

в Я к це сталося? 

Перегляньте Геламан 11:28-37 і дайте відповіді на наступні 
запитання: 

1. Що робили Нефійське та Ламанійське військо, маючи намір 
покласти край розбійникам Гадіантона? 

2. Наскільки це їм вдалося? 

3. Розбійники Гадіантона ставали сильнішими. З якої причини? 
Який урок для нашого часу ми бачимо в цьому? 

Геламан 12 

«І таким чином ми можемо бачити» 

Мормон зупиняє свою розповідь в Геламан 12 і звертається 
безпосередньо до нас. В попередніх розділах він описував, як 
Нефійці переходили від злочестивості до праведності, а потім 
поверталися до злочестивості - знов і знов. Здається, що 
Мормон особливо болісно переживав той факm, що праведними 
Нефійці ставали лише тоді, коли терміново потребували 
допомоги від Бога. Коли ж Господь благословляв їх nроц,вітан
ням, вони, здається, не дуже nрагнули праведності. Читайте 
ц,ей розділ уважно, оскільки він був написаний для нашого 
часу. Ми маємо надію, що зможемо скористатися порадою 
Мормона і уникнути тих проблем, які мали НефіЙці. 

Вивчення Писань 
Виконайте два з наступних завдань (А-В) під час вивчення 
Геламан 12. 

А Бач ити принципи 

1. В кожному з перших трьох віршів Геламан 12, Мормон пише 
про те, що саме ми маємо «бачити» на прикладі НефіЙців. 
За бажанням, позначте фрази «ми можемо бачити», 
«ми бачимо» у віршах 1-3. Потім складіть перелік принципів, 
позначених у такий спосіб для нас Мормоном, і своїми 
словами опишіть їх у своєму зошиті. 

2. Додайте до свого переліку принципи, визначені Мормоном 
у віршах 4-6, що стосуються відносин Бога і людини. 

3. Наведіть приклад, який ілюстрував би, як саме один з цих 
принципів спрацьовує в наш час. 

Ви беріть важл и ві слова скористайтеся 
ними 

В Геламан 12:8-20 описується сила Господа. З кожного віршу 
в цьому уривку виберіть слово чи фразу, яка, на ваш погляд, 
є важливою для опису повчань Мормона. Записавши всі 
ключові слова, скористайтеся ними, щоб підсумувати описане 
в цих віршах послання Мормона. 

З авершення 

В Геламан 12:23-26 міститься порада Мормона щодо того, що 
саме Господь чекає від нас. Уявіть, що у вас є друг, який має 
проблеми, подібні до тих, які мали НефіЙці. Припустіть, що ви 
вже пояснили йому принципи, викладені Мормоном в Геламан 
12:1-22. Своїми словами напишіть цю пораду своєму другові. 

Геламан 13 

Самуїл, Ламані€ць пророку€ 
Нефійцям 

Ситуація, описана 
в Геламан 13, 
відрізняється від тих, 
що ми звичайно 
бачимо в Книзі 
Мормона. В ц,ьому 
розділі говориться про 
Ламанійського пророка 
Самуїла, який 
пророкує Нефійц,ям, 
які відмовилися 
каятися, про їхнє 
близьке знищення. 
Нефійц,і не сnрийняли 
Самуїла - але не 
через те, що він був 
ЛаманіЙц,ем. Під час 
читання ц,ього розділу 



замисліться над посланням Самуїла і тим, з якої причини 
він бажав донести йога. Запитайте себе, чому люди не сприй
няли Самуїла і відкинули йога послання? Чому люди в усі 
часи відкидали свідчення пророків? 

Розуміння Писань 
Гела.ман 13 

Мерзоти (вв. 14-17) 
жахливі гріхи 

: Випробування (в. 38) � те випробування, яким 
� є смертне життя 

Геламан 1 3 : 24 - 29 - Несприйняття пророків 

Відкидаючи істинних пророків, бачення яких зумовлене світ
лом одкровення, і слідуючи, не за ними, а за тими, у кого немає 
божественного світла, ми насправді прямуємо за «сліпими 
провідниками» (Геламан 13:29). Президент Меріон Дж. Ром ні, 
за свого служіння в Першому президентстві, сказав: «Ті, хто 
заявляють, що прийняли євангелію, і в той же час піддають 
критиці пророка і відмовляються слідувати його порадам, 
роблять себе беззахисними. Такий дух веде до відступництва» 
(in Conference Report, Apr. 1983, 21; or Ensign, Мау 1983, 17). 
Президент Езра Тефт Бенсон, на той час Президент Кворуму 
Дванадцятьох Апостолів, навчав: «Те, як ми реагуємо на слова 
живого пророка, коли він говорить про те, що ми маємо знати, 
а не лише чути, є випробуванням нашої вірності» (<<Fourteen 
Fundamentals in Following the Prophet,» in 1980 Devotional Speeches 
о! the Year [1981] ,  28). 

Геламан 1 3 : 38 - Як здобути щастя? 

Пророк Джозеф Сміт навчав: 

«Щастя Є метою і задумом нашого існування; і ми досягнемо 
його, якщо просуватимемося шляхом, що веде до нього ; 
і шлях цей - доброчесність, праведність, вірність, святість 
і дотримання всіх заповідей Бога . . .  

. . . Він ніколи не встановить обряд і не дасть заповідь Своєму 
народу, яка не розрахована [призначена] за своєю природою 
на здійснення призначеного Ним щастя, яка не призведе 
до незлічених доброти й слави для тих, хто прийме його закон 
і обряди (History о! the Church, 5:134-35). 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А чи Б під час вивчення Геламан 13. 

А Складіть перел і к  гріхі в насл ідкі в 

1. Знайдіть і складіть перелік гріхів, які, за словами Господа, 
найбільше спокушають людей (див. вв. 7-8, 14-24, 26-28, 38). 

2. Які з цих гріхів, на вашу думку, найбільше спокушають 
ваших однолітків у наш час? 

3. Складіть перелік наслідків, які, згідно з попередженням 
Господа, очікують Нефійців, якщо ті не розкаються 
(див. вв. 8-10, 17-20, 29-38). 

4. У який спосіб ці наслідки стають реальністю для тих, хто 
відмовляється розкаятися у наш час? 

І сти нні пророки , облудні пророки 

В Геламан 13:24-28 Самуїл описує те, як Нефійці відкидають 
істинних пророків і вшановують облудних. Разом з одним 
з батьків або провідників Церкви перегляньте ці вірші 
і виконайте наступне: 

1. Наведіть декілька прикладів, ілюструючих, як саме в наш 
час люди відкидають істинних пророків Господа. 

2. Наведіть декілька прикладів окремих осіб чи організацій 
на настанови і провід яких, замість пророків Господа, 
покладають сподівання деякі люди. 

3. Прочитайте Геламан 13:29-39 і опишіть, як написане в цих 
віршах може здійснитися в наш час. 

fеламан 14 

Ознаки народжеlПlЯ і смерті Христа 

Нефійців віддаляли тисячі кілометрів від місц,я земнога 
служіння Спасителя. Вони знали про Ісуса Христа і Йога 
євангелію завдяки своїм Писанням, свідченню пророків, 
що жили серед них і особистому одкровенню. В Геламан 14 ви 
дізнаєтеся про обіц,яні Нефійц,ям деякі дуже точні ознаки, 
якими будуть відзначені народження і смерть Ісуса Христа 
в Ізраїлі. Продовжуючи вивчення останніх розділів книги 
Геламана і книги 3 Нефій, знаходьте здійснення ц,их ознак. 
Зауважте також, хто саме повірив ц,им свідченням, а хто не 
повірив і з якої причини. 

Ми знаходимося в подібній ситуації. Тисячі років відділяють 
нас від часів земнога служіння Спасителя. Ми маємо ті 
самі свідчення й ту саму можливість отримувати особисті 
одкровення. Так само ми маємо свідчення сучасних пророків, 
що Ісус Христос справді є Сином Бога і, що Він прийде знов. 
Так само ми маємо обіц,яні точні ознаки Другага пришестя. 
Читаючи про те, наскільки повно здійснилися nророц,тва 
стосовно nершога пришестя Спасителя, замисліться над 
їхньою схожістю з відомими нам nророц,твами стосовно Йога 
Другага пришестя (див. також УЗ 1:37-38). 



êÓÁÛÏiÌÌfl èËÒ‡Ì¸

ÉÂÎ‡Ï‡Ì 14:18–20 – ôÓ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÒÓ·Ó˛ «‰ÛıÓ‚Ì‡ ÒÏÂÚ¸»

˜Ë «‰Û„‡ ÒÏÂÚ¸»?

á‡ ·iÎ¸¯ ‰ÂÚ‡Î¸ÌÓ˛ iÌÙÓÏ‡ˆiπ˛ Á‚ÂÌiÚ¸Òfl ‰Ó ÓÁ‰iÎÛ

«êÓÁÛÏiÌÌfl èËÒ‡Ì¸» ‰Ó ¡ÎÏ‡ 12 (Ò. 105).

ÉÂÎ‡Ï‡Ì 14:29–31 – åË ÏÓÊÂÏÓ Ó·Ë‡ÚË, flŒ Ò‡ÏÂ

‚˜ËÌËÚË, ‡ÎÂ ÌÂ Ì‡ÒÎi‰ŒË Ò‚Ó„Ó ‚Ë·ÓÛ

ëÚ‡iÈ¯ËÌ‡ êi˜‡‰ É ëŒÓÚÚ,

˜ÎÂÌ Õ‚ÓÛÏÛ Ñ‚‡Ì‡‰ˆflÚ¸Óı

¡ÔÓÒÚÓÎi‚, Ì‡‚˜‡‚:

«ÕÓÎË iÌ¯i Î˛‰Ë ‰‡˛Ú¸ ‚‡Ï

ÔÓ‡‰Û, ˜Ë ‰Ó‚Ó‰ËÎÓÒfl ‚‡Ï

„Ó‚ÓËÚË: «åÓfl ÚÓ˜Œ‡ ÁÓÛ

‚i‰iÁÌflπÚ¸Òfl ‚i‰ ‚‡¯Óª. ñÂ

‚‡¯i ÌÓÏË i ‚‡¯i ÔËÌˆËÔË.

œ Ï‡˛ ‚Î‡ÒÌi»? ÅÛ‰¸ Î‡ÒŒ‡,

ÁÓÁÛÏiÈÚÂ, ˘Ó ÌiıÚÓ ÌÂ

‚ ÁÏÓÁi ÁÏiÌËÚË iÒÚËÌÛ.

åÛ‰Û‚‡ÌÌfl, ÌÂÔÂÂ·ÓÌËÈ

Â„ÓªÁÏ, ÛÒi Î˛‰Ò¸Œi ‰Â·‡ÚË,

„Ìi‚ ˜Ë ‚ÔÂÚiÒÚ¸ ÌÂ ÏÓÊÛÚ¸

ÁÏiÌËÚË iÒÚËÌÛ. ë‡Ú‡Ì‡ ÁÌ‡π

ÔÓ ˆÂ, i ÚÓÏÛ ‚iÌ Ì‡Ï‡„‡πÚ¸Òfl ÒÚ‚ÓËÚË ‡ÚÏÓÒÙÂÛ, ‚ flŒiÈ

Î˛‰ËÌ‡ ÌÂÒ‚i‰ÓÏÓ ÔÓ˜ËÌ‡π ‚i‰˜Û‚‡ÚË, ˘Ó ‚ÓÌ‡ ‚iÎ¸Ì‡ ÌÂ ÎË¯Â

‚Ë·Ë‡ÚË, ˘Ó Ò‡ÏÂ ªÈ Ó·ËÚË, ‡ÎÂ È ‚ÒÚ‡ÌÓ‚Î˛‚‡ÚË ‚Î‡ÒÌi

ÒÚ‡Ì‰‡ÚË Ô‡‚ËÎ¸ÌÓÒÚi ‚˜ËÌŒi‚. ë‡Ú‡Ì‡ Ì‡Ï‡„‡πÚ¸Òfl ÔÂÂŒÓ-

Ì‡ÚË Ì‡Ò ÊËÚË ÔÓÁ‡ iÒÚËÌÓ˛, ‚ËÔ‡‚‰Ó‚Û˛˜Ë Ò‚Óª ‚˜ËÌŒË Ìi·Ë

ÔÓfl‚ÓÏ Ô‡‚‡ ‚Ë·ÓÛ.

¡ÎÂ Ì‡¯ çÂ·ÂÒÌËÈ Å‡Ú¸ŒÓ ‚ËÁÌ‡˜Ë‚ iÒÚËÌÛ i ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚Ë‚, ˘Ó

Ò‡ÏÂ π Ô‡‚ËÎ¸ÌËÏ, ‡ ˘Ó ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌËÏ ˘Â Á‡‰Ó‚„Ó ‰Ó ÒÓÚ‚Ó-

iÌÌfl ˆiπª ÁÂÏÎi. ÇiÌ Ú‡ŒÓÊ ‚Œ‡Á‡‚ Ì‡ÒÎi‰ŒË ÔÓÒÎÛ¯ÌÓÒÚi ˜Ë

ÌÂÔÓÒÎÛ¯ÌÓÒÚi ˆËÏ iÒÚËÌ‡Ï. ÇiÌ ‚ËÁÌ‡˜Ë‚ Ì‡¯Â Ô‡‚Ó ‚Ë·Ë-

‡ÚË Ò‚iÈ ÊËÚÚπ‚ËÈ ¯Îflı i, Ú‡ŒËÏ ˜ËÌÓÏ, ÁÓÒÚ‡ÚË, ÓÁ‚Ë‚‡ÚËÒfl

i ·ÛÚË ˘‡ÒÎË‚ËÏË, ‡ÎÂ Ô‡‚‡ ‚Ë·Ë‡ÚË Ì‡ÒÎi‰ŒË Ì‡¯Ëı ‰iÈ ÏË ÌÂ
Ï‡πÏÓ. . .

ÅÛ‰¸ Î‡ÒŒ‡, ÁÓÁÛÏiÈÚÂ, ˘Ó ÌiıÚÓ ÌÂ Ï‡π ÔË‚iÎÂ˛ ‚ËÁÌ‡˜‡ÚË,

˘Ó π Ô‡‚ËÎ¸ÌËÏ. ÅÓ„ Á‡ÎË¯Ë‚ ˆ˛ ÔÂÓ„‡ÚË‚Û ëÓ·i. ç‡¯‡

Ò‚Ó·Ó‰‡ ‚Ë·ÓÛ ‰ÓÁ‚ÓÎflπ Ì‡Ï ‚Ë·Ë‡ÚË ‡Î¸ÚÂÌ‡ÚË‚Ìi ¯ÎflıË,

ÔÓÚÂ, ŒÓÎË ‚Ë·i ‚ÊÂ ÁÓ·ÎÂÌÓ, Ì‡Ò Á‚’flÁ‡ÌÓ ‚ËÁÌ‡˜ÂÌËÏ ÅÓ„ÓÏ

Ì‡ÒÎi‰ŒÓÏ. èiÁÌi¯Â, flŒ˘Ó Ì‡Ï ÌÂ ÔÓ‰Ó·‡πÚ¸Òfl ÚÓ˜Œ‡ ÔËÁÌ‡-

˜ÂÌÌfl ˆ¸Ó„Ó ¯ÎflıÛ, π‰ËÌ‡ ÏÓÊÎË‚iÒÚ¸ ÔÓ‚ÂÌÛÚËÒfl – ÔÓŒ‡flÌÌfl»

(in Conference Report, Oct. 1992, 82–83; or Ensign, Nov. 1992, 61).

ÇË‚˜ÂÌÌfl èËÒ‡Ì¸

ÇËŒÓÌ‡ÈÚÂ ‰‚‡ Á Ì‡ÒÚÛÔÌËı Á‡‚‰‡Ì¸ (¡–Ç) Ôi‰ ˜‡Ò ‚Ë‚˜ÂÌÌfl

ÉÂÎ‡Ï‡Ì 14.

ëŒÎ‡‰iÚ¸ ÔÂÂÎiŒ ÓÁÌ‡Œ

1. êÓÁ·ËÈÚÂ ÒÚÓiÌŒÛ Ò‚Ó„Ó ÁÓ¯ËÚ‡ Ì‡ ‰‚i ŒÓÎÓÌŒË. éÁ‡„Î‡‚ÚÂ

Ó‰ÌÛ Á ÌËı «éÁÌ‡ŒË Ì‡Ó‰ÊÂÌÌfl ïËÒÚ‡», ‡ ‰Û„Û «éÁÌ‡ŒË

ÒÏÂÚi ïËÒÚ‡». ëŒÎ‡‰iÚ¸ ÔÂÂÎiŒ ÓÁÌ‡Œ, flŒi ë‡ÏÛªÎ ‰‡‚

Ì‡Ó‰Û ‚ ÉÂÎ‡Ï‡Ì 14:2–7, 20–28; Ú‡ŒÓÊ ‚Œ‡ÊiÚ¸ ‚i¯i, ‚ flŒËı

„Ó‚ÓËÚ¸Òfl ÔÓ ‚Òi ˆi ÓÁÌ‡ŒË.

2. ëÔË‡˛˜ËÒ¸ Ì‡ ÉÂÎ‡Ï‡Ì 14:8–13, 28–31, ‚Œ‡ÊiÚ¸, flŒÓ˛ ·ÛÎ‡

ÏÂÚ‡ ˆËı ÓÁÌ‡Œ?

¡

óÓÏÛ IÒÛÒ Ï‡‚ ÛÏÂÚË?

Ç ÉÂÎ‡Ï‡Ì 14:14 ÔÓ˜ËÌ‡-

˛Ú¸Òfl ÔÓÓˆÚ‚‡ ë‡ÏÛªÎ‡

ÔÓ ÓÁÌ‡ŒË ÒÏÂÚi IÒÛÒ‡

ïËÒÚ‡. èÓflÒÌÂÌÌfl

ë‡ÏÛªÎ‡ ÔÓ ÌÂÓ·ıi‰ÌiÒÚ¸

ÒÏÂÚi ïËÒÚ‡ π ˜‡ÒÚËÌÓ˛

ˆ¸Ó„Ó ÔÓÓˆÚ‚‡.

ç‡‚Â‰iÚ¸ Ôi‰ÒÛÏÓŒ ˆËı

‚‡ÊÎË‚Ëı Û˜ÂÌ¸,

ÒŒÎ‡‚¯Ë ÔÂÂÎiŒ ÔË˜ËÌ,

‚Œ‡Á‡ÌËı ë‡ÏÛªÎÓÏ

‚ ÉÂÎ‡Ï‡Ì 14:15–19.

Ñ‡ÈÚÂ ‚i‰ÔÓ‚i‰¸ Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ èËÒ‡Ì¸

ìfl‚iÚ¸, ˘Ó ÏÓÎÓ‰‡ ÓÒÓ·‡ „Ó‚ÓËÚ¸ ‚‡Ï: «ÇÒi Ì‡Ï‡„‡˛Ú¸Òfl ÓÁ-

‰‡ÚÛ‚‡ÚË ÏÂÌÂ! Å‡Ú¸ŒË, ÔÓ‚i‰ÌËŒË, ‚˜ËÚÂÎi – ‚Òi, ‡Á Û ‡Á,

„Ó‚ÓflÚ¸ ÏÂÌi, ˘Ó fl Ï‡˛ Ó·ËÚË. I Ì‡‚i˘Ó Ú‡Œ ·‡„‡ÚÓ ‚Œ‡Ái‚ÓŒ?

óË ÌÂ ÏÓ„ÎË · ‚ÓÌË ‰‡ÚË ÏÂÌi ÒÔÓŒiÈ i ÏÓÊÎË‚iÒÚ¸ ÔËÈÏ‡ÚË

‚Î‡ÒÌi i¯ÂÌÌfl?» ç‡ÔË¯iÚ¸ ‚i‰ÔÓ‚i‰¸ Ì‡ Á‡ÔËÚ‡ÌÌfl ˆiπª Î˛‰ËÌË,

ŒÓËÒÚÛ˛˜ËÒ¸ ÉÂÎ‡Ï‡Ì 14:29–31 Ú‡ ‚ËÒÎÓ‚ÎÂÌÌflÏ cÚ‡iÈ¯ËÌË

ëŒÓÚÚ‡ Á ÓÁ‰iÎÛ «êÓÁÛÏiÌÌfl èËÒ‡Ì¸». ÇŒÎ˛˜iÚ¸ ‰Ó ÌÂª ÔÓflÒÌÂÌÌfl

ÔÓ Á‚’flÁÓŒ ÏiÊ Ò‚Ó·Ó‰Ó˛ ‚Ë·ÓÛ, Ì‡ÒÎi‰Œ‡ÏË Ú‡ Á‡ÔÓ‚i‰flÏË

çÂ·ÂÒÌÓ„Ó Å‡Ú¸Œ‡.

Ç ÕÌËÁi åÓÏÓÌ‡ ·iÎ¸¯iÒÚ¸ ˜‡ÒÛ çÂÙiÈˆi Ï‡ÎË ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌÌfl
π‚‡Ì„ÂÎiª, ‚ŒÎ˛˜‡˛˜Ë ÔË‚iÎÂÈ Ï‡ÚË ÔÓÓŒi‚ i èËÒ‡ÌÌfl.
ÉÓÒÔÓ‰¸ ÒŒ‡Á‡‚, ˘Ó ‚i‰ ÚÓ„Ó, ŒÓÏÛ ·‡„‡ÚÓ ‰‡πÚ¸Òfl, ·‡„‡ÚÓ
È ‚ËÏ‡„‡πÚ¸Òfl (‰Ë‚. ãÛŒ‡ 12:48; ìá 82:3). á‚ÂÌiÚ¸ Û‚‡„Û Ì‡
ÚÂ, flŒ ë‡ÏÛªÎ Ì‡‚˜‡‚ ˆ¸ÓÏÛ ÔËÌˆËÔÛ ‚ ÉÂÎ‡Ï‡Ì 15.

ÇË‚˜ÂÌÌfl èËÒ‡Ì¸

ÇËŒÓÌ‡ÈÚÂ Á‡‚‰‡ÌÌfl ¡ ˜Ë Å Ôi‰ ˜‡Ò ‚Ë‚˜ÂÌÌfl ÉÂÎ‡Ï‡Ì 15.

êÓÁ’flÒÌiÚ¸ i‰Â˛

1. á„i‰ÌÓ Á ÉÂÎ‡Ï‡Ì 15:3 Ú‡ ì̃ ÂÌÌfl i á‡‚iÚË 95:1; 101:1–9, flŒÓ˛

π ˆiÎ¸ ÉÓÒÔÓ‰Ìiı Œ‡?

2. óÓÏÛ Œ‡Ë π ÔÓfl‚ÓÏ Î˛·Ó‚i ÅÓ„‡ ‰Ó Ì‡Ò?

¡

ÉÂÎ‡Ï‡Ì 15
«œŒ˘Ó ‚Ë ÌÂ ÔÓŒ‡πÚÂÒfl . . .»
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3. Як саме караюча любов Господа подібна до батьківської 
любові, яка часом виявляється в тому, що батьки з необхід
ності карають своїх дітей? 

4. Перегляньте попередження Самуїла Нефійцям в Геламан 
15:14-17 і поясніть, у чому полягає схожість між ним 
і Господнім попередженням в Учення і Завіти 82:1-4. 

Б Я к бути сті й кими й непохитн ими 

Самуїл зазначає, що Ламанійці, навернені завдяки проповіду
ванню Аммона та його братів, залишалися вірними навіть тоді, 
коли Нефійці впадали в зневіру (див. Геламан 15:1-6). 

1. Прочитайте Геламан 15:7-8 і визначте, завдяки чому ці 
Ламанійці були настільки «стійкі і непохитні у вірі». 

2. Накресліть наступну таблицю у своєму зошиті і заповніть 
пропущені місця інформацією з віршів 7-8. 

Знання істини 
та віра 

в Святі Писання 

3. Яку частину цього процесу, на ваш погляд, необхідно 
покращити особисто вам, аби збільшити свою віру в Ісуса 
Христа? 

fеламан 16 

Ставлеmш до проповіді Самуїла 

Розділи Геламан 13-15 містять nророц,тва Самуїла 
Нефійц,ям, в той час, як Геламан 16 містить опис неод
нозначної реакції людей на йога nророц,тва. Послання 

євангелії може викликати у людей дуже різне ставлення. 
Президент Спенсер В. Кімбол сказав, що поклоніння 
«Є особистою відповідальністю і не залежить від тога, що 
сказано з кафедри; якщо людина бажає поклонятися 
Господу в дусі й істині, вона може робити ц,е відвідуючи 
збори, nричащаючись і роздумуючи над красою євангелії. 
Якщо [ц,ерковне] служіння Є для вас невдачею - ц,е ваша 
особиста невдача. Ніхто не може поклонятися замість вас; 
йти до Господа ви маєте самі» (<<The Sabbath - А Delight,» 
Ensign, Іаn. 1978, 5). Читаючи про реакцію людей на 
Самуїлове послання, замисліться над тим, як би на ньога 
відреагували ви. Зауважте також, як змінилося ставлення, 
коли з моменту вигалошення nророц,тва пройшов певний час. 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А під час вивчення Геламан 16. 

А 
Порівняйте групи , на я кі розділ ил ися 
л юди 

1. Запишіть у своєму зошиті такий перелік: «багато» 
(Геламан 16:1), «багато хто» (в. 2), «набагато більше» (в. 3), 
«всі» (в. 5), «більшість з них» (в. 6), «більшість народу» (в. 10), 
«менша частина» (в. 10), <<люди» (в. 12), «люди, мудрі люди» 
(в. 14), «народ» (вв. 15-22), «люди Господа» (в. 23). Поруч 
з кожним пунктом переліку опишіть, як кожна з зазначених 
груп людей відреагувала на послання Самуїла, повчання 
Нефія чи на ознаки та дива, які були явлені в останні пять 
років до народження Ісуса Христа. 

2. Поміркуйте над тим, що означало бути справжнім послі
довником Ісуса Христа в часи, описані в Геламан 16. Запи
шіть, що саме ви можете робити, особисто готуючись 
до Його Другого пришестя, і вкажіть, чому це є важливим. 



3 Нефій : історична довідка 
Аж до 1879 року У виданнях Книги Мормона англійською 

мовою ця книга мала таку назву: «Книга Нефія, сина Нефія, 

який був сином Геламана». Старійшина Ор сон Пратт, який 

був членом Кворуму Дванадцятьох Апостолів, запропонував 

додати заголовок «Третій Нефій», що й було затверджено 

Першим Президентством. 

Книгу З Нефій було складено Мормоном з літописів пророка 

на ім'я Нефій, який походив з родини літописців - нащадків 

Алми (див. супроводжувальну схему). 

Л ітоп исці  

Розповідь цієї книги починається з моменту народження 

Спасителя. Перші декілька розділів розповідають про події, що 

відбувалися серед Нефійців і Ламанійців під час смертного 

життя Ісуса Христа. Більша частина З Нефій включає слова 

Спасителя та опис Його дій під час відвідування народу Книги 

Мормона після Свого Розп'яття та Воскресіння. 

3 Нефій 1 

«Назавтра я прийду у світ» 

Чи доводилося вам зазнавати осміяння через свої релігійні 
переконання? Подумайте, наскільки сильною має бути віра 
людини, щоб залишитися в істині й бути вірним навіть 
під загрозою ув'язнення чи страти. Віруючі Нефійці та 
Ламанійці пройшли саме через це випробування, коли вже 
наблизився час здійснення nророцтв Самуїла стосовно 
пришестя Ісуса Христа. Під час читання 3 Нефій намагай
тесь уявити, що саме могли сказати невіруючі віруючим 
і наскільки було важко залишатися вірним в ці дні. Більшість 
з вас знайомі з історією народження Спасителя у Віфлеємі, 
але й події, які відбувалися серед народу Книги Мормона 
під час народження Христа мають не меншу значущість. 

Розуміння Писань 

3 Нефій 1 

Йоту і риску (в. 25) -

дрібницю 

Розкольники (в. 28) -

люди, які облишили віру чи 

приєдналися до ворога 



Вивчення Писань 
Виконайте завдання А чи Б під час вивчення 3 Нефій 1. 

А З робіть запис у щоденнику 

1. Напишіть, який, на вашу думку, запис могла б зробити 
у своєму щоденнику людина - очевидець подій, описаних 
у 3 Нефій 1:1-21. Опишіть ситуацію - сподівання, побою
вання і можливі реакції цієї людини. 

2. Поясніть, що саме ми можемо дізнатися з цього прикладу 
про Господа та Його пророків. 

Б Н авернення 

1. Зробіть перелік чотирьох різних груп людей, про які йде 
мова в 3 Нефій 1:22-30, і опишіть, як саме ознаки 
народження Христа вплинули на свідчення та навернення 
кожної з цих груп. 

2. Чого саме ми можемо навчитися з цього стосовно важливості 
ознак під час навернення? 

3 Нефій 2 

Дива серед злочестивості та війlШ 

Після появи ознак народження Христа «більшість людей» 
було навернено (3 Нефій 1:22). Хоча ознаки й не приводять до 
навернення людей, проте вони зміц,нюють і підтверджують 
істини для вже навернених. В 3 Нефій 2 розповідається про 
те, що саме сталося, коли люди, основою навернення яких 
були ознаки, забули про дива й події, свідками яких вони були. 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А та Б під час вивчення 3 Нефій 2. 

А Кроки вниз 

Хоч і може здатися, що зміни в поведінці людей, про які 
написано в 3 Нефій 2:3, сталися досить швидко, проте виникли 
вони не одразу. 

1. Накресліть схему, яка крок за кроком представлятиме 
поступовий перехід деяких людей від «великого відпущення 
гріхів» в 3 Нефій 1:23 до «великого злочестя» в 3 Нефій 2:3. 
Позначте кожний з цих кроків фразою з 3 Нефій 1:27-2:3. 

2. Накресліть іншу схему, яка представлятиме процес підйому 
до стану більшої духовності. Визначте, що можете робити 
ви, аби залишитися вірним євангелії, збільшити свою віру 
й свідчення про Ісуса Христа. 

П ринципи захисту 

Що робили Нефійці і Ламанійці, аби захистити себе та «отри
мати деяку перевагу» над Гадіантоновими розбійниками? 
(див. 3 Нефій 2:11-12, 17). 

2. З яких причин Гадіантонові розбійники отримали «багато 
переваг? (див. в. 18). 

3. Що повчального, на вашу думку, можуть взяти з цих 
прикладів сучасні члени Церкви? 

3 Нефій 3-4 

Гадіантонові розбійlШКИ загрожують 
народові 

Чи доводилося вам відчувати страх з причини впливу на світ 

Гіооіангій 

Вивчення Писань 

злочестивих сил? Писання 
навчають нас: «Бо не дав нам 

Бог духа страху, але сили, 
і любові, і здорового розуму» 
(2 Тимофію 1:7) і «якщо 
ви будете готові, ви не 
злякаєтеся» (УЗ 38:30). 
У 3 Нефій 3-4 

Гадіантонові розбійники 
намагаються поселити 

страх в серц,ях вірних. 
Під час вивчення ц,их розділів 

зверніть увагу на те, як 
Нефійц,Ї та Ламанійц,Ї вірою, 

а не страхом, відповіли на зло. 

Виконайте завдання А чи Б під час вивчення 3 Нефій 3-4. 

А Розпізнати й подолати впл и в  зла 

1. Розглянувши те, що робили й говорили Гіддіангій та 
Земнарійга в 3 Нефій 3:1-10; 4:7, 16-23, складіть перелік, 
який нагадуватиме вам про методи та спокуси Сатани. 

2. Як саме ви можете застосувати пораду Лаконеуса 
і Гідгіддонія з 3 Нефій 3:11-22, 24-26; 4:8-10, 15, 18, 33 для 
подолання сучасних атак Сатани? 

Одяг розрахований на те , щоб спр авити 

враження 

1. Опишіть, як були одягнені Гадінтонові розбійники (див. 
3 Нефій 4:7-8), і поясніть, чому, на вашу думку, вони вибрали 
саме цей одяг. Чи спрацювало це? 



2. Опишіть ситуацію зі свого життя, коли ви бажали справити 
певне враження за допомогою свого одягу. 

3. Наведіть підсумок порад провідників Церкви, які вміщено 
в розділі «Одяг і зовнішність» буклету Заради зміцнення 
молоді. 

3 Нефій 5 

ПояснеІПІЯ Мормона 
та його свідчеІПІЯ 

у 3 Нефій 4 ви читали про те, як загрози з боку Гадінто
нових розбійників підштовхнули Нефійців та Ламанійців до 
покаяння. В 3 Нефій 5 ви прочитаєте про благословення, 
отримані ними завдяки nокаянню. На основі досвіду, здобутого 
під час читання Книги Мормона, скажіть, як довго, на вашу 
думку, триватиме ц,ей період миру і nроц,вітання? Також 
у ц,ьому розділі Мормон розповідає про себе і пояснює, з якої 
причини він зберігав і скорочував літописи - ті, що ми нині 
називаємо Книгою Мормона. Зауважте, що в останні дні 
євангелія буде донесена до всіх людей і дім Ізраїля буде зібрано. 

Розуміння Писань 
3 Нефій 5 

Пройшли переді мною (в. 14) - померли 

3 Нефій 5 : 1 3  - Мормон , учень Ісуса Христа 

Старійшина Теодор М. Бертон, який був сімдесятником, навчав, 
що «слово дисципліна, принаймні в англійській мові, має спіль
ний корінь зі словом учень» (in Conference Report, Oct. 1985, 81; 
or Ensign, Nov. 1985, 65) . Можна сказати, що учень - це дисциплі
нована особа, яка сприймає, навчається й живе згідно з вченням 
чи певним способом життя (див. Іоанн 3:25). Мормон був 
послідовником Ісуса Христа і жив згідно з Його вченнями. 

3 Нефій 5 : 21 - 26 - Дім Якова та сім 'я Йосипа 

В 3 Нефій 5:21-26 Мормон перефразовує часто повторюваний 
принцип Книги Мормона - зібрання дома Якова, чи дома 
Ізраїля. Термін «решта сімені Йосипа» стосується сучасних на
щадків Легія. Пророцтва стосовно дітей Легія приголомшливо 
здійснюються у наш час. 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А під час вивчення 3 Нефій 5. 

А Зустрі н ьтеся з авто ром 

1. Перегляньте 3 Нефій 5:8-20 і складіть перелік принаймні 
з пяти пунктів, вказуючи, що саме ви пізнали стосовно: 

а. Мормона. 

б. Літописів, скорочених Мормоном для Книги Мормона. 

2. Як саме це знання збільшує ваше розуміння Книги Мормона 
і вдячність за те, що вона існує? 

3 Нефій 6 

Від праведності 
до «жахливої злочестивості» 

Згадайте когось зі своїх однолітків - nраведного, з сильним 
свідченням. Уявіть, що через чотири роки ви знов зустрічаєте 
ц,ю людину і бачите, що вона загрузла у всілякого роду злочес
тивостях. Що ж могло скоїтися з нею за ці чотири роки ? 
Як ц,е могло статися настільки швидко, коли свідчення цієї 
людини було таким міц,ним? Це дуже схоже на розповідь, 
описану в 3 Нефій 6. Цей розділ охоплює період з двадц,ять 
шостого року після народження Христа до тридц,ятого. 
Читаючи про те, що відбувалося з Нефійц,ями протягом 
такого короткого часу, зверніть увагу на наведені Мормоном 
причини Їхнього стрімкого падіння. 



Вивчення Писань 
Виконайте завдання А чи Б під час вивчення 3 Нефій 6. 

А Н акресліть карту доріг 

1. У своєму зошиті накресліть карту дороги, яка починати
меться в пункті «Стан праведності» і завершуватиметься 
в пункті «Стан жахливої злочестивості». Уважно вивчаючи 
3 Нефій 6:9-18, нанесіть на карту позначки, які предста
влятимуть «місця» через які проходять люди, спускаючись 
дорогою до стану жахливої злочестивості. Дайте кожній 
позначці назву, яка описуватиме те, що вчиняли Нефійці, 
демонструючи цими вчинками відхід від праведності, 
й вкажіть номер вірша, в якому про це говориться. 

2. Накресліть на своїй карті ще одну дорогу, що веде до вічного 
життя. Як і в попередньому випадку, дайте назви позначкам, 
які представлятимуть те, що робила невелика частина 
народу в 3 Нефій 6, щоб залишитися праведними навіть 
тоді, коли майже кожний прямував до злочестивості. 

Вічне 
життя 

-

-
- )(--

і

--------;,-�.:. � t--

Стан 
пра ведності 

Б Серйозні н аслідки 

1. Своїми словами наведіть підсумок того, що, за словами 
Мормона, було особливо жахливим у злочестивості людей 
з 3 Нефій 6:17-18. 

2. Що, згідно з Мосія 2:36-39, є деякими з наслідків ставлення 
й поведінки такого роду? 

3 Нефій 7 
Велике розділеmrn 

з якої причини заможним 
людям буває інколи важко 
залишатися вірними в часи 
nроц,вітання? Після тою, 
як Нефійц,Ї й Ламанійц,Ї здо
були свободу у великій війні 
з Гадіантоновими розбійниками, 
ніщо, крім особистих гріхів, 
не могло зашкодити їм залиша
тися у стані постійною nро
ц,вітання (див. 3 Нефій 6:4-5). 

Деякі з них бажали більшою, ніж відсутність війни та 
злиднів. Вони бажали бути вільними від законів людських та 
заповідей Бога. Старійшина Ніл А. Максвел, член Кворуму 
Дванадц,ятьох Апостолів, навчав: «Ми вільні дотримуватися 
чи не дотримуватися заповідей Бога, проте ми не маємо 
волі змінювати суть ц,их заповідей. Також ми не маємо змоги 
уникнути наслідків порушення ц,их заповідей. Проц,ес вибору 
завжди включає в себе nрагнення мати бажані наслідки» 
(Wherefore, У е Must Press Forward [1977], 11). Читаючи про 
те, що сталося з ц,ими людьми в 3 Нефій 7, замисліться, 
а чи насправді вони здобули щастя, отримавши наслідки своїх 
злочестивих бажань. 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А чи Б під час вивчення 3 Нефій 7. 

А Знайдіть факти 

Перепишіть кожне з наступних речень до свого зошита. 
Спираючись на 3 Нефій 7, своїми словами завершіть ці речення. 

1. Після вбивства головного судді . . .  (див. в. 1-8) 

2. Яків . . .  (див. в. 9-14) 

3. Віра Нефія була такою великою . . .  (див. в. 15-20) 

4. Люди, яких було навернено . . .  (див. в. 21-26) 

Н авіщо Господь показує чудеса 
злочестивим? 

В 3 Нефій 7:14 ми бачимо, з часу народження Христа йшов уже 
тридцять перший рік. Невдовзі, ці люди зазнають руйнувань, 
що стануться, згідно з пророцтвом, під час смерті Ісуса Христа 
(див. 3 Нефій 8:5). 



1. Перегляньте 3 Нефій 7:15-22 і складіть перелік усіх проявів 
сили Бога, згаданих в цих віршах, а також того, наскільки 
по-різному люди відреагували на них. 

2. Прочитайте Езекиїл 33:6-11 (у Старому завіті) і поясніть, 
чому, на вашу думку, Господь продемонстрував Нефійцям 
таку велику силу. 

3. Яку саме пораду людям дали живі пророки, щоб підготувати 
їх до руйнувань, що стануться, згідно з пророцтвом, під час 
Другого пришестя Спасителя? 

3 Нефій 8 

РуйнуваlПlЯ й темрява 

Під час Другага пришестя Ісуса Христа злочестивих буде 
зруйновано, а праведних - піднято, щоб зустріти Спасителя. 
Чи замислювалися ви над тим, як саме це станеться? 
у 3 Нефій 8 описано руйнування, що мали місце серед НефіЙц.ів 
під час розnяття Ісуса в Єрусалимі. Під час читання, 
зауважте, кога саме було зруйновано і з якої причини. 
Також, зверніть увагу на те, що події відбувалися саме так, 
як було вказано в пророцтві Самуїла Ламанійця (див. 
Геламан 14:20-27). 

Розуміння Писань 
3 Нефій 8 :25 - Несприйняття пророків 

Багато з тих, кого обминули руйнування, описані в 3 Нефій 8, 
визнали, що, якби більшість народу не відкидала пророків, 
руйнування б не сталися. 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А чи Б під час вивчення 3 Нефій 8. 

А Порівняйте дві події 

1. Чого саме очікували люди «з палким бажанням» (в. 3)? Чому? 

2. Наведіть підсумок послання з Учення і Завіти 133:38-45 щодо 
того, що саме будуть відчувати праведні по мірі наближення 
часу Другого пришестя Спасителя. 

3. Порівняйте 3 Нефій 8:4-22 та Джозеф Сміт - Матвій 1:28-33 
і складіть перелік того, що є спільним між пришестям 
Спасителя до Нефійців і тим, що, згідно з пророцтвом, 
передуватиме Його Другому пришестю. 

Л ист до себе 

1. З якої причини люди вдалися до «голосіння», «тужіння» 
і «оплакування» в 3 Нефій 8:23? 

2. Згідно 3 Нефій 8:24-25, що саме вони, як народ, бажали 
б зробити, якби можна було повернути час назад, аби 
уникнути цієї великої трагедії? 

3. Уявіть, що ви один з пророків Господа. Напишіть послання 
всім народам щодо того, що вони мають робити, аби 
уникнути обіцяних руйнувань, які стануться в останні дні, 
якщо люди не покаються. 

3 Нефій 9-10 

Голос Ісуса Христа пронизуе темряву 

Люди, які вижили під час катаклізмів, описаних в 3 Нефій 8, 
в темряві почули галос Ісуса Христа. Йога послання записане 
в 3 Нефій 9. Деякий час панувала тиша, а потім вони знов 
почули Йога галос. Йога друге послання записане в 3 Нефій 10. 
Приділіть особливу увагу словам Спасителя щодо руйнувань 
у ц.ій землі та стосовно тога, що саме мають робити ті, кога 
було nомилувано. 

Розуміння Писань 
3 Нефій 9 

Альфа й Омега (в. 18) - Розбите серце (в. 20) -
перша і остання літери смиренне серце, сприйнятливе 
грецького алфавіту, що до навчання 
представляють Його владу над Упокорений дух (в. 20) -
усім від початку до кінця 

Пролиття крові (в. 19) -
принесення в жертву тварин 
згідно з законом Мойсея 

дух, що кається, 
сприйнятливий до навчання 

,. І 



3 Нефій 9 : 1 3  - «Щоб я міг зцілити вас» 
Вражає, що під час руйнувань хтось взагалі вижив. Ці люди 

були достатньо праведними, щоб бути помилуваними, проте 

набагато більше все ще вимагалося від них. Їм було наказано 

«повернутися», «покаятися» і навернутися, «щоб я міг зцілити 

вас». Президент Гарольд Б. Лі сказав: «Найбільші з чудес, що 

я бачу сьогодні, не обов'язково полягають у зціленні хворих тіл, 

проте найбільші з бачених мною чудес - це зцілення хворих 

душ» (in Conference Report, Apr. 1973, 178; or Ensign, July 1973, 123). 

3 Нефій 9 : 1 6  - «SI прийшов до своїх, 

і свої не прийняли мене» 
Ісус розпочав своє служіння серед Свого давнього завітного 

народу, дому Ізраїля - зокрема серед Юдеїв. Вони мали слова 

пророків і закон Мойсея, і вони були свідками багатьох чудес 

Спасителя - всього, що свідчило про Нього. Однак, перебуваючи 

в стані зневіри, більшість з них відкинула Його і Його вчення. 

(Див. також Іоанн 1:11; УЗ 6:21.) 

3 Нефій 10 

Решта їхнього сімені (вв. 16-17) - частина їхніх нащадків 

Як квочка збирає своїх курчаток, Спаситель дбайливо захищає тих, 
хто наслідує Йога, постійно попереджаючи їх про небезпеку і збираючи 
у безпечному місці. 

Вивчення Писань 

Виконайте два з наступних завдань (А-В) під час вивчення 

3 Нефій 9-10. 

А Визначте ідею , що повторюється 

1. Під час читання 3 Нефій 9:5, 7-9, 11; 10:12, знайдіть ясно 

визначену Спасителем причину, з якої одних людей було 

знищено, а інших - помилувано. 

2. Що саме, за бажанням Мормона, ми маємо зрозуміти 

в 3 Нефій 10:14-167 

3. Згідно з книгою Учення і Завіти 1:14, у чому полягатиме 

схожість між Другим пришестям Спасителя і Його явленням 

у Книзі Мормона 7 

Б « П р иходьте до мене» 

1. Розбийте сторінку свого зошита на дві колонки. В одній 

з них складіть перелік того, що Ісус наказав робити «більш 

праведним» в 3 Нефій 9:12-22. В другій, спираючись на ці 

вірші, складіть перелік того, що саме було обіцяно їм Ісусом. 

2. Що саме ви дізнаєтеся з цих віршів стосовно Ісуса Христа, що 

надає вам віру робити те, що Він просить, і мати впевненість 

у тому, що Він виконає Свої обіцяння7 

в Визнаюч и л юбов Спасителя 

1. Порівняйте реакцію диявола на ці руйнування в 3 Нефій 9:2 

з реакцією Спасителя в 3 Нефій 9:13-14; 10:4-6. 

2. Прочитайте 2 Нефій 2:18, 27; 26:24-25 і дайте пояснення тому, 

чому ставлення диявола та Ісуса так суттєво відрізнялися. 

3. Опишіть часи, коли Спаситель «збирав» чи «годував» вас, 

як Він обіцяв це Своєму народові в 3 Нефій 10:4-6. 

3 Нефій 11 
Спаситель з'явля€ться! 

Протягам 600 років Нефійські та Ламанійські пророки про
мовляли, писали і пророкували про пришестя Ісуса Христа. 
Вони знали, що Він з'явиться серед дітей Лег ія не під час 
Свога смертнога життя, а після Свога Воскресіння (див. 
2 Нефій 26:9; Алма 16:20). Віруючі зосереджували всю свою 
віру й сподівання на Ньому та Йога спасительній місії. 
В 3 Нефій 11 ви прочитаєте про славетне здійснення цих 
nророцтв. Літопис, відображаючий відвідування Спасителем 
Американськога континенту, сягає 3 Нефій 28. Під час 
читання цих розділів, намагайтеся уявити, яким бачили 



явлення Спасителя очевидці. З увагаю зазначте, що саме 
вирішив сказати і зробити Ісус nротяzом тога короткога часу, 
що Він перебував з ними. Також зазначте, який урок ми можемо 
дістати, з'ясувавши, що саме Він вважав наЙгаловнішим. 

Розуміння Писань 
3 Нефій 11 

Кинули оком (вв. 3, 8) - : Ворота пекла (вв. 39-40) -
подивилися � сила диявола 

Осанна! (в. 17) - наділи мене 
спасінням ! 

з Нефій 1 1 : 1 4 - 1 5  - Рани Спасителя 

Старійшина Джеффрі Р. Холланд, член Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів, проголосив: 

«Навіть незважаючи на те, що Воскресіння має силу - і одного 
дня це безсумнівно станеться - повністю загоїти і зцілити сліди 
ран від розп'яття, Христос свідомо залишив їх. Під час Свого 
з'явлення в останні дні, Він покаже ці сліди і відкриє, що Його 
було поранено «в домі тих, хто кохає [Його]» [Захарія 13:6; 
див. також УЗ 45:52]. 

Рани на руках, ногах і в боці є ознаками того, що під час 
смертного життя біль не обходить навіть чистих і досконалих, 
і бідування ще не означають, що Бог не любить нас. Визначним 
і обнадійливим є той факт, що поранений Христос приходить 
врятувати нас. Він, хто несе шрами Свого жертвоприношення, 
рани любові, символи смирення й прощення, є Провідником 
нашої Душі. Ці ознаки болю смертного життя, безсумнівно, 
призначені для того, щоб надати мужності тим, кого зачепило 
й пораНИЛ0 життя, можливо, навіть, у домі своїх друзів» (Christ 
and the New Covenant [1997], 258-59). 

з Нефій 1 1  : 1 - 8  - Як саме Бог говорить з людиною? 

Президент Джозеф Ф. Сміт, на той час радник у Першому 
Президентстві, сказав: «Святий Дух Бога говорив до мене - не 
через вухо, не через око, але Він говорив до мого духа, моєї 
живої й вічної частини, - і Він відкрив мені, що Ісус є Христос, 
Син живого Бога» (Teachings о! the Presidents о! the Сhиrсh: Joseph 
F. Sтith [1998] , 7). 

з Нефій 1 1  : 27, 32-36 - Єдність Батька , 

Сина і Святого Духа 

В 3 Нефій 11 знаходиться ще одне свідчення про вчення, згідно 
з яким члени Божества є окремими особами, які є повністю 
поєднаними в своїх зусиллях «привести безсмертя і вічне життя 
людині» (Мойсей 1:39). Кожен з Них може говорити від імені 
інших. Вони можуть свідчити один про одного завдяки своїй 
єдності в цілі й ученні. Люди чули голос Батька, вони бачили 
і чули Ісуса Христа, їх навчали про різні, проте скріплені 
єдністю ролі цих двох осіб, а також Святого Духа. (Див. також 
Іоанн 17:20-23 та УЗ 130:22 стосовно того, в чому саме полягає 
єдність, а в чому відокремленість між членами Божества). 

Вивчення Писань 
Виконайте два з наступних завдань (А-Д) під час вивчення 
3 Нефій 11. 

А Н апишіть промову 

Уявіть, що вас призначено виступити на причасних зборах на 
тему «Навчаймося прислухатися до Бога». 

1. Напишіть тези виступу, скориставшись 3 Нефій 11:1-8 щоб 
пояснити, як саме ми можемо краще підготуватися до 
сприйняття слова Бога. Обсудіть питання для обговорення, 
такі як: Як саме лунав голос? Яким він був? Що зробили 
люди, щоб почути його? Чому вони не зрозуміли його 
першого разу? 

2. Прочитайте також Учення і Завіти 136:32-33 і скористайтеся 
допоміжною інформацією в своїх примірниках Писань, щоб 
знайти й інші уривки, які можуть допомогти людині почути 
й зрозуміти голос Бога через Святого Духа. Під час свого 
виступу поясніть значення цих уривків (див. УЗ 1:38; 18:34-36 
за додатковою інформацією). 

Замисліться н ад ді йсним значенням 

1. Чому, на вашу думку, в 3 Нефій 11:10-11 Ісус говорить про 
зроблене Ним, хоча Він міг би представитися й багатьма 
іншими способами? Що ми можемо дізнатися про Спасителя 
з Його слів? 

2. Прочитайте Учення і Завіти 19:16-20 і поясніть, що означало 
«пити З гіркої чаші». 

Бути свідком 

1. Перегляньте 3 Нефій 11:14-16 і поясніть, що, за бажанням 
Ісуса, люди мали знати і що вони зробили, аби отримати це 
свідчення. 

2. Декількома реченнями поясніть, чому Ісус дозволив людям 
один за одним побачити і торкнутися Його. 

3. Як ви, не бачивши і не торкавшись Його ран, можете 
пізнати, що Ісус воскрес? 

Складіть перел і к  учень щодо хрищення 

Складіть перелік принаймні чотирьох важливих істин щодо 
хрищення, про які ми дізнаємося зі слів Ісуса і того, що він 
зробив у 3 Нефій 11:18-40. 
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Складіть і запишіть два запитання щодо суперечок, відповіді 
на які мають знаходитися в 3 Нефій 11:28-30. Запишіть 
також й відповіді. 

2. Прочитайте Приповісті 15:1 і вкажіть, у який спосіб, згідно 
цього вірша, можливо уникнути суперечки. Запропонуйте 
ще два способи, у які, на вашу думку, людина може уникнути 
суперечок у сімейних відносинах. 

Старійшина Лінн Дж. Роббінс, сімдесятник, сказав: 

«Гнів через втрату самоконтролю є наслідком 
впливу Сатани . . .  

Усвідомлення зв'язку між свободою вибору і гнівом 
є першим кроком на шляху до викорінення 
його з нашого життя. Ми можемо зробити вибір -
не гніватися» (Ліягона, липень 1998, с. 86-87). 

3 Нефій 12 

Проповідь біля храму, частина 1 

Проповідь на Горі, вміщена в Новому завіті (Матвій 5-7), 
може вважатися найкращим першоджерелом для знаходження 
основи вчень Ісуса Христа, які Він викладав за Свога смертнога 
служіння. Не є дивним, що Ісус, під час відвідування НефійLjiв, 
виклав їм практично ту саму проповідь. Зауважте, як саме 
Йога проповідь дітям Легія робить яснішим і зрозумілішим 
те, що ми читаємо в Новому завіті. Проповідь біля храму 
записано в 3 Нефій 12-14. Вона навчає нас, чога саме Спаситель 
очікує від тих, хто бажає бути Йога учнями. 

Розуміння Писань 
3 Нефій 12 

Звернете увагу (в. 1) - будете 
послушні 

Бідні духом (в. 3) - смиренні 

Лагідні (в. 5) - смиренні, 
терплячі 

Закон чи пророків (в. 17) -
Закон Мойсея та вчення 
пророків в Старому завіті 

Жодна йота, жодна риска 
(в. 18) - йоти і риски є наймен
шими за розміром символами 
єврейського алфавіту 

Рака (в. 22) - лайливе 
прізвисько (стосується 
пустоголової особи) 

Останнього сеніна (в. 26) -
повною мірою (сенін є грошо
вою одиницею Нефійців) 

Пристрасно бажаючи (в. 28) 
маючи нечисті думки, 
жагаючи 

Взявши на себе хреста свого 
(в. 30) - втілення свого 
учнівства через виконання 
чогось дуже складного 

Блуду (в. 32) - сексуального 
гріха 

Вивчення Писань 
Виконайте два з наступних завдань (А-В) під час вивчення 
3 Нефій 12. 

А Що означає бути благословен ним 

1. Кожного разу, знаходячи слово благословенні в 3 Нефій 12:1-11, 
підкреслюйте його. Цей розділ проповіді Ісуса нерідко 
називають «Заповіді Блаженства». Термін «Заповіді Блажен
ства» походить від латинського слова «благословенний», 
що означає «таланливий чи щасливий». 

2. У своєму зошиті накресліть таблицю за наведеним зразком 
і заповніть їі інформацією з 3 Нефій 12:1-12 та впишіть до неї 
ваші особисті думки й почуття. 

Які блаrосло-Що, за словами 
Ісуса, зробить нас вення, за 

«блаrословенними» словами Ісуса, 
мають відбутися 

Чому людина 
буде таланливою 

чи щасливою 

Звернути увагу на 
слова дванадцятьох 
учнів, яких обрав 
Ісус (в. 1) 

Христитися 
водою, вогнем 
і Святим 
Духом (в. 1) 

Тому що хрищення 
необхідне для 
прощення гріхів 

Поясн іть порі вня ння 

В 3 Нефій 12:13-16 Ісус порівнює Своїх послідовників з сіллю та 
світлом. Деякі люди можуть подумати, що Йому було б варто 
порівняти їх з золотом, якби Він насправді бажав дати відчути 
їм їхню цінність. Обговоріть це вчення зі своїми батьками чи 
вчителем і зробіть наступне: 

1. Перерахуйте всі відомі вам причини того, чому сіль 
доцільніша за золото. 

2. Поясніть, чому світло є слушним символом істинного учня 
Ісуса Христа. 

І сти нне значення закону 

Ісус сказав Нефійцям, що Він 
прийшов не знищити закон, 
але виповнити його (див. 
3 Нефій 12:17). Ісус допоміг 
людям зрозуміти повне 
значення законів і заповідей, 
попередньо даних Ним дітям 
Ізраїля. В 3 Нефій 12:20-48 
наведено перелік законів, 
які Він допоміг їм зрозуміти 
краще. Поясніть повне зна
чення кожного з цих законів 



в світлі євангелії Христа так, як це визначено Ісусом у цьому 
розділі. 

1. «Не вбивати» (в. 21). 

2. «Не чинити перелюбу» (в. 27) 

3. «Не порушуй клятви» (в. 33) 

4. «Око за око, і зуб за зуб» (в. 38) 

5. «Любити ближнього свого» (в. 43) 

3 Нефій 13 

Проповідь біля храму, частина 2 

в 3 Нефій 13 Спаситель продовжує навчати про вищий рівень 
праведності і висвітлює проблему лиц,емірства. Лиц,емір -
ц,е людина, яка говорить одне, а робить інше. Наприклад, ц,е 
людина, яка прилюдно засуджує перегляд сумнівних відеокасет, 
але переглядає їх приватно. Зауважте, що Спаситель навчає, 
щоб наші вчинки були правильними й щоб вони мали під собою 
правильні мотиви, як прилюдно, так і приватно. 

Розуміння Писань 
3 Нефій 13 

Милостиня (вв. 1-4) -
добрі справи, пожертвування 

Лицеміри (вв. 2, 5, 16) - люди, 
які говорять одне, а роблять 
інше 

Марних повторень (в. 7) -
ті самі слова повторюються 
знов і знов без будь-яких 
думок чи почуттів 

Язичник (в. 7) - людина, 
яка не сприйняла євангелію 

Единоспрямованим (в. 22) -
зосередженим на праведності 

Мамоні (в. 24) - багатствам, 
суєтності 

Лікоть (в. 27) - одиниця 
виміру (приблизно 46 см) 

Досить у цьому дні зла свого 
(в. 34) - на кожен день при
падає достатньо своїх проблем 

з Нефій 1 З : 25 - 34 - Не турбуйтеся про те, що їсти , 

що пити чи у що одягатися 

Багато людей мають неправильне розуміння поради Спаси
теля «не журіться про життя своє», що В Матвій 6:25-34. Деякі 
вважають, що вона означає, що нам не слід перейматися 
працевлаштуванням і самозабезпеченням. Нефійська версія 
цієї проповіді допомагає нам зрозуміти, що цю пораду було 
спрямовано саме Дванадцятьом Апостолам та дванадцятьом 
Нефійським учням, які мали облишити свої світські прагнення 
й присвятити всю свою енергію покликанню. Проте й усі члени 
Церкви можуть застосувати ці принципи до себе, приділяючи 
більше уваги речам духовним і менше суєтним справам. 

Вивчення Писань 
Виконайте одне з наступних завдань (А-В) під час вивчення 
3 Нефій 13. 

А Н аведіть сучасн и й  прикл ад 

Перегляньте 3 Нефій 13:1-24 і складіть перелік з чотирьох 
прикладів правильних вчинків з неправильної причини, про 
які згадує Ісус. Після кожного прикладу, наведіть сучасний 
приклад того, як люди можуть робити те саме з правильних 
причин. 

Більш зн ачуща мол итва 

Напишіть, як саме ви можете 
скористатися 3 Нефій 13:5-15 
для проведення невеличкого 
уроку про молитву в дитячому 
класі. Включіть до нього всі ідеї 
з цих віршів, якими ви бажаєте 
поділитися, і вкажіть, як саме 
ці ідеї стосуються учнів. 

Подумайте про застосування 

Опишіть щонайменше дві ситуації, поширені серед ваших 
однолітків, що вимагають прийняття багатьох рішень. Як саме 
Спасителева порада в 3 Нефій 13:19-20, 33 допомагає приймати 
праведні рішення. 



3 Нефій 14 

Проповідь біля храму, частина 3 

Чи зустрічали ви людину, для якої схоже, членство в Церкві було 
важливим, але дотримання всіх заповідей здавалося не зовсім 
обов'язковим чи необхідним? В 3 Нефій 14 (цей розділ подібний 
до Матвій 7) Ісус Христос дає особливу пораду тим, хто прого
лошує себе Його послідовниками, проте не дотримуються Його 
заповідей. 

Розуміння Писань 
3 Нефій 14 

Мірою ви міряєте (в. 2) -
стандартами, за якими ви 
оцінюєте чи судите 

Закон і пророки (в. 12) -
означає закон Мойсея і вчення 
пророків Старого завіту 

Вивчення Писань 

Хижі (в. 15) - символічно 
означає людей, які є хижаками, 
тобто які експлуатують 
чи роблять жертвами інших 
заради задоволення своїх 
егоїстичних бажань 

Виконайте одне з наступних завдань (А-В) під час вивчення 
3 Нефій 14. 

А Я кою буде ваша відповідь? 

Заповідь Ісуса в 3 Нефій 14:1-5 (або Матвій 7:1-5) часто розуміють 
невірно і навіть застосовують неналежним чином. Наприклад, 
уявіть, що один з друзів запрошує вас взяти участь у заході, про 
невідповідність якого Господнім стандартам вам було відомо. 
Ваш друг цитує Матвій 7:1-5 і говорить, що якщо ви не погоди
теся, тоді ви судите його й інших, а християнин так вчинити 
не може. Напишіть, якої відповіді, на вашу думку, очікував 
би від вас Спаситель. В своєму натхненному перекладі Біблії 
(English King James віыl)) пророк Джозеф Сміт прояснює вчення 
Спасителя - ми маємо «не судити неправедно, щоб не бути 
засудженим; але судити праведним судом» (3 Нефій 14:15-20 та 
Мороній 7:14-19 можуть також бути корисними). 

Б Мол итви і відповіді 

1. Що саме ви дізналися про Небесного Батька з повчань 
Ісуса Христа в 3 Нефій 14:7-11? 

2. Виходячи з повчань у цих віршах, що зробить Небесний 
Батько, якщо ви попросите хліба чи риби? Чи дасть Він вам 
щось шкідливе? Що зроблять ваші батьки? 

3. Опишіть випадок зі свого життя, коли ви дякували Небес
ному Батькові за те, що Він не дав вам того, що ви вважали 
бажаним для себе. Поясніть чому і як цей приклад може 
допомогти вам у подальших молитвах і проханнях. 

4. З того, про що ви дізналися з 3 Нефій 18:20; Учення і Завіти 
50:28-29; 88:64-65, наведіть підсумок того, як саме Небесний 
Батько відповідає на наші прохання. 

Н ап и ш іть свої вл асні запитання 

Напишіть щонайменше три важливі й значущі запитання, 
які нерідко мають люди, і відповідь на які можна знайти 
в 3 Нефій 14:13-27. Наведіть відповіді з Писань. 

3 Нефій 15-16 

Закон Мойсея та «іmпі вівці» 

До з'явлення Ісуса Христа на А.мериканському континенті 
праведні діти Ізраїля, які жили там, дотримувалися закону 
Мойсея. У 3 Нефій 15 Ісус навчає народ, що закон Мойсея 
було виnовнено в Ньому. В розділах 15-16 Ісус пояснює, що 
Йога прихід до них є здійсненням пророцтва, яке Він дав 
під час смертнога життя (див. Іоанн 10:16). До Йога пояснень 
входять додаткові пророцтва щодо дому Ізраїля. 

Розуміння Писань 
3 Нефій 15 

Кинув оком навколо (в. 1) - подивився навкруги 



з Нефій 1 5 : 2 -7 - Виповнення закону Мойсея 
Коли Ісус проголосив, що закон Мойсея «виповнився» і «має 
кінець», це означало, що кінець настав не принципам і вченням, 
але, натомість, церемоніям та жертвам, які вказували на 
Його Спокуту (див. Алма 34:13-14). Ви вже дізналися, як деякі 
з принципів закону, отриманого Мойсеєм, набули глибшого 
значення в законі євангелії (див. 3 Нефій 12:21-48; див. 
3 Нефій 24; 25; УЗ 59:5-14). Іншими словами, кінця зазнав спосіб, 
у який жили за євангелією згідно з законом Мойсея, а не основні 
заповіді, принципи й учення євангелії, які існують вічно. 

3 Нефій 16 

Піддано освистуванню 

і зроблено притчею (в. 9) -
говорили зле 

Ремеслом священиків (в. 10) -
проповідуванням заради 
грошей чи хвали людської 
(див. 2 Нефій 26:29) 

з Нефій 1 6 : 4 - 1 5  - Іновірці 

Охоронці (в. 18) - в давні 
часи охоронці стояли на вежах 
чатуючи на ворогів чи послан
ників (у даному випадку це 
очікування добрих новин про 
те, що Сіон встановлено) 

Обнажив свою святу руку 

(в. 20) - продемонстрував Свою 
владу 

Слово іновірці означає «народи». Воно відноситься до тих, хто не 
належить до дому Ізраїля чи до тих, хто не вірить в Бога Ізраїля. 
Коли цей термін застосовується в Книзі Мормона, він також 
відноситься до тих, хто є нащадками народів іновірців, тобто 
всіх народів, які мешкають за межами землі Ізраїля, навіть якщо 
вони є кровними нащадками Ізраїля (див. 1 Нефій 13:13-19). 

Вивчення Писань 
Виконайте два з наступних завдань (А-Г) під час вивчення 
3 Нефій 15-16. 

А Що стосується зако ну Мойсея? 

1.  Прочитайте Мосія 13:27-30 та Алма 25:15-16, а також розділ 
«Розуміння Писань» до 3 Нефій 15:2-7 і зробіть підсумок 
того, що в них говориться про закон Мойсея. 

2. Наведіть підсумок слів Ісуса стосовно закону Мойсея 
в 3 Нефій 15:2-10. 

3. Поясніть, яке значення, на вашу думку, мали слова Ісуса 
в першому реченні 3 Нефій 15:9. 

м і сіонер 

Уявіть, що людина, яка не належить до Церкви, ставить вам 
запитання щодо значення Іоанн 10:16. 

1. Виходячи з 3 Нефій 15-16, напишіть, якою була б ваша 
відповідь цій людині. 

2. Що б ви відповіли, якби вас запитали: «Як ви можете знати, 
що слова Книги Мормона істинні?» 

в чому пол я гає урок? 

1. Відповідно до 3 Нефій 15:11-16:5, чому учні Ісуса в Єрусалимі 
не мали знання про те, хто є «інші вівці»? 

2. Що саме заповідав зробити Господь, щоб це знання не було 
втрачено? 

3.  З цієї ситуації ми можемо винести два певні уроки. 
Зазначте їх. 

П ророцтва ,  що м а ють зді йсн итися 

Коли в Книзі Мормона говориться про Іновірців, це стосується 
до будь-кого, хто не належить до дому Ізраїля чи не походить 
з землі Ізраїля. Навіть незважаючи на те, що більшість членів 
Церкви в наш час є членами дому Ізраїля за родоводом, для 
людей з Книги Мормона ми вважаємося Іновірцями. 

1. Що саме обіцяв Господь Іновірцям (нам) в 3 Нефій 16:1-7? 
Чи було здійснено це пророцтво? Якщо «таю>, вкажіть, 
у який спосіб? 

2. Що станеться, за Його словами, якщо Іновірці сприймуть це, 
і що станеться, якщо вони відмовляться? (див. в. 8-15). 
Які сучасні підтвердження цього ви бачите? 

3. Яким було обіцяння Господа нащадкам Легія? (див. в. 16). 

3 Нефій 17 

«Моя радість повна» 

Більшість людей, які жили там, де Ісус навчав під час Свою 
смертною служіння, не вірили, що Він є обіцяним Месією. 
Всі ті, хто бачили Спасителя в землі Щедра, вірили в Нього, 
поклонялися Йому і прислухалися до Йою вчень, бо вони 
були праведним залишком - тими, хто залишився в живих 
серед руйнувань під час Йою розп'яття (див. 3 Нефій 10:9-14). 
В 3 Нефій 17 описано перший день перебування з Ним, що 
наближається до завершення. Під час читання цьою розділу 
спробуйте уявити себе присутнім там. 



Розуміння Писань 
3 Нефій 17 

Нутро (вв. 6-7) -
внутрішні почуття 

Кривих (вв. 7, 9) - скалічених 

Вивчення Писань 

Священнослужили (в. 24) -
навчали, благословляли, 
служили 

Виконайте одне з наступних завдань (А-В) під час вивчення 
З Нефій 17. 

А П ринципи н авчання 

1. Що саме наказав зробити Нефійцям Ісус в З Нефій 17:1-З, 
аби допомогти їм краще зрозуміти Його повчання? 

2. Складіть перелік того, що можете робити ви, аби застосувати 
ці самі принципи навчання до особистого вивчення євангелії. 

Б Я кби ви були присутн і  

Згадайте все, що сталося в З Нефій 17 і напишіть про окремі 
події, очевидцем чи учасником яких ви б з радістю стали. 
Поясніть, чому ви обрали саме ці події. 

в П ізнаючи при роду І суса Христа 

Порівняйте те, що робив Ісус в З Нефій 17:14, з тим, що сталося 
у віршах 15-24 і дайте відповіді на наступні запитання: 

1. Що непокоїло Ісуса у вірші 14? 

2. З якої причини Він заплакав у віршах 21-2З? 

З. Що саме ми пізнаємо про Ісуса завдяки цим подіям? 

4. Як знання про почуття Ісуса до нас допомагає грішникам 
розкаятися? 

3 Нефій 18 

Спаситель запроваджуе причастя 

Перебування в присутності Ісуса Христа було чудовою 
духовною подією для народу в землі Щедра. Легко зрозуміти, 
чому вони бажали, щоб Він залишився з ними трохи довше 
(див. 3 Нефій 17:5). Перед тим, як піти, Він, однак, навчив їх, 
що робити, щоб Йога Дух міг завжди бути з ними. Те, чога 
навчав Спаситель в 3 Нефій 18 стосовно отримання Йога Духа 
відноситься сьогадні до нас такою ж мірою, як і до народу 
Книги Мормона. 

Розуміння Писань 
3 Нефій 18 

Просіяти вас, як пшеницю 
(в. 18) - мати вас у своїй владі 

Куштувати від моєї плоті 
і крові (вв. 28-ЗО) -
причащатися 

Священнослужити (вв. 28, ЗО, 
З2) - служити, благословляти 

Прокляття (в. 29) -
зупинка духовного розвитку 

Щирими намірами в серці 
(в. З2) - особистою рішучістю 
бути послушним 

3 Нефій 1 8 : 6 - 1 4  - Благословення причастя 
Старійшина Джеффрі Холланд навчав: «Кожний обряд єван
гелії в той чи інший спосіб зосереджено на Спокуті Господа 
Ісуса Христа, і, дійсно, це причина, з якої цей особливий обряд, 
з усіма його символізмом і значеннями, відбувається більш 
охоче і більш часто, ніж будь який інший У нашому житті. Він 
відбувається під час зборів, які називають «найбільш священними, 
найбільш святими з усіх зборів Церкви» (Joseph Fielding Smith, 
Doctrines о! Salvation, соmр. Bruce R. McConkie, З vols. [Salt Lake City: 
Bookcraft, 1954-56] , 2:З40; in Conference Report, Sept. - Oct. 1995, 
88-89; or Ensign, Nov. 1995, 67-68) . 

Старійшина Мелвін Дж. Баллард, на той час член Кворуму 
Дванадцятьох Апостолів, сказав: 

«Хто серед нас не ранить свого духа словом, думкою чи вчинком 
від Суботи до Суботи? Ми робимо речі, через які відчуваємо 
жаль і бажаємо отримати прощення . . .  Якщо в наших душах 
є намір отримати прощення, тоді спосіб отримання його 
полягає не в повторному хрищенні; . . .  але в покаянні у своїх 
гріхах, відвіданні тих, проти кого ми згрішили чи вчинили 
несправедливо, і отриманні їхнього прощення, і, врешті, 
в дорозі до причасного столу, де, за умови щирості покаяння 
і належності досягнутого нами духовного стану, ми отримаємо 

.ощення і духовне зцілення прийде до наших душ . . .  



Я свідчу, що під час благословення причастя присутній дух, 
який зігріває душу від голови ДО пят ; ви відчуваєте зцілення 
духовних ран, і тягар полегшується. Втіха і щастя приходять 
до гідної душі, яка сповнена бажання куштувати цю духовну 
їжу» (Melvin І. Ballard: Crusader jor Righteousness [1966], 132-33). 

3 Нефій 1 8 : 28 - 29 - Коли ми вважаємося гідними 
причащатися? 
Старійшина Джон Х. Гроберг, сімдесятник, навчав: «Якщо ми 
бажаємо вдосконалюватися (тобто каятися) і на нас не накла

дено дисциплінарної міри, тоді, на мою думку, ми гідні. Проте, 
якщо ми не маємо бажання вдосконалюватися, якщо ми не 
маємо наміру наслідувати провід Духа, нам слід запитати: 
«Чи гідні ми причащатися, або чи не насміхаємося ми з самої 
цілі причастя?» (in Conference Report, Apr. 1989, 50; or Ensign, 
Мау 1989, 38). 

Вивчення Писань 

Виконайте завдання А та завдання Б чи В під час вивчення 
3 Нефій 18. 

А П о гл и б ш іть своє розум і н н я  

1. Запишіть п'ять важливих істин щодо причастя, які ми 
пізнаємо з повчання Ісуса в 3 Нефій 18:1-14, 28-32. 

2. Порівняйте слова Ісуса стосовно причастя в 3 Нефій 18:12-13 
з Його словами щодо хрищення в 3 Нефій 11:38-40. Що саме 
вони відкривають нам стосовно важливості причастя? 

3. Прочитавши 3 Нефій 18:1-14, 28-32 та цитати стосовно 
причастя з розділу «Розуміння Писань», напишіть план своїх 
намірів щодо того, ЯК зробити причастя більш значущою 
частиною свого життя. 

Б в чому п ол я гає запита н н я ?  

Напишіть п'ять запитань щодо молитви, відповіді на які можна 
знайти в 3 Нефій 18:15-23. Поруч з кожним запитанням напи
шіть свою відповідь, зазначивши номер відповідного вірша. 

в Я к  це робиться? 

В 3 Нефій 12:14-16 Ісус сказав Своїм послідовникам, що вони 
мають бути «світлом для цього народу» та, що їхнє світло 
має сяяти іншим людям. Цей принцип рівною мірою можна 
застосувати до нас у наш час. Відповідно до 3 Нефій 18:22-25, 
що означає світоч, який ми маємо підіймати? Як саме ми 
можемо підіймати цей світоч? 

3 Нефій 19 

Ісус молиться за народ, 
Він молиться разом з народом 

Після подій в 3 Нефій 18 Ісус Христос залишив народ і зійшов 

на небеса. В розділі 19 говориться про те, що робили люди 

nротягом ночі та настуnного дня, коли Ісус повернувся. 

Наприкінці цього розділу міститься свідчення Ісуса про 

міцність їхньої віри. Під час читання, зверніть увагу на їхні 

вчинки, якими вони продемонстрували свою віру. Замисліться 

над тим, як саме ви можете наслідувати їхній приклад. 

Розуміння Писань 

3 Нефій 19 

Не повторювали багато слів (в. 24) - молилися за спонуканням 
Святого Духа 

3 Нефій 1 9: 1 1 - 1 3  - Хіба ці люди не були 
вже охрищені? 
Президент Джозеф Філдінг Сміт, на той час Президент Кворуму 
Дванадцятьох Апостолів, навчав: 

«Хоч вони Й були попередньо охрищені для прощення своїх 
гріхів . . .  Спаситель наказав Нефію і народу христитися знов, 
тому, що Він заново організував Церкву за євангелією. Перед 
цим вона була організована за законом [Мойсея]. 

З цієї самої причини Джозеф Сміт і ті, кого було охрищено до 
6 квітня 1830 року, були охрищені знову в день організації 
Церкви» (Doctrines о! Salvation, сотр. Bruce R. McConkie, 3 vols. 
[1954-56], 2:336). 

Вивчення Писань 

Виконайте завдання Б чи завдання А чи В під час вивчення 
3 Нефій 19. 

А Отри м а н н я  Святого Духа 

Після ТОГО, як нас охристили, чоловік, який виконує конфір
мацію, благословляє нас, кажучи: «Прийміть Святого Духа». 
Іншими словами, силою священства можна надавати чи дару
вати дар Святого Духа, проте, чи насправді ми отримаємо його, 
залежить від нас. 

1 .  Що саме робили учні в 3 Нефій 19:8-14, що привело їх до 
отримання Святого Духа? 

2. Як, наслідуючи приклад цих учнів, ви можете частіше від
чувати вплив Святого Духа у своєму житті? Під час відповіді, 
замисліться також над тим, що ви пізнали з 3 Нефій 18. 



В П ри кл ади віри 

1. Складіть перелік того, що 

говорив в молитвах Ісус 

про тих, хто вірить в Нього 

(див. 3 Нефій 19:19-23, 
27-29) . 

2. Що саме, з того, про що 

молився Ісус, справило на 

вас найбільше враження? 

3. Як знання про те, що 

Спасителева молитва була 

саме за вас, впливатиме 

на ваше щоденне життя? 

в 3 Нефій 19:35 Ісус сказав, що учні виявили «велику віру». 

Наведіть два визначні, на ваш погляд, приклади віри 

в 3 Нефій 19. 

3 Нефій 20 -22 

Пророцтва стосовно дітей завіту 

у 3 Нефій 20-22 записано пророцтва стосовно дому Ізраїля, 

Іновірців та щодо того, як саме Господь виnовнюватиме 

завіти, які Він уклав зі Своїми дітьми. Нащадки тих, з ким 

Господь уклав завіти, називаються «дітьми завіту». Якщо 

вони будуть вірними, їм належатимуть певні благословення, 
пов'язані з цими завітами. Однак зрештою, завіт Господа 
з усіма дітьми Небесного Батька полягає в тому, що всі вони 

матимуть можливість стати частиною завітної сім'ї 

та отримати спасіння й піднесення. Вчення, вміщені в цих 

трьох розділах, є свідченням самого Ісуса Христа про те, 

що Він з часом виконає кожну частину цього великого завіту 

для дому Ізраїля та для ІновірЦів - тобто для всієї сім'ї Бога. 

Розуміння Писань 
3 Нефій 20 
я зроблю залізним твій 

рог і я зроблю латунними 

твої копита (в. 19) - я зроблю 

тебе дуже сильним в останні 

дні 

Висвячу їхню здобич (в. 19) -
зроблю їхнє багатство 

священним, освятивши його 

Обнажив свою святу руку 

(в. 35) - продемонстрував Свою 

силу 

Необрізані (в. 36) - ті, хто не 

склали завітів з Господом 

Що несуть посуд Господа 

(в. 41) - виконують роботу 

Господа, несуть щось 

священне 

3 Нефій 21 
Ворожбитів (в. 16) - людей, 

які проголошують, що можуть 

передрікати майбутнє 'ІИ 

робити інші '!удеса, але які не 

від Бога 

Гаї (в. 18) - місця, в яких люди 

поклонялися ідолам за часів 

Старого завіту 

Ремеслом священників 

(в. 19) - проповідуванням 

заради грошей чи хвали 

(див. 2 Нефій 26:29) 

з Нефій 2 1 : 6  - Іновірців буде причислено 

до дому Ізраїля 

IIрезидент Джозеф Філдінг Сміт навчав: « Кожний з тих, хто 

приймає євангелію , вливається до дому Ізраїля. Іншими сло

вами, вони стають членами обраного родоводу, або дітьми 

Авраама через Ісака та Якова, які отримали обіцяння» (Doctrincs 
о! Salvation, 3:246; див. також 2 Нефій 30:1-2). 

з Нефій 2 1 : 22 - 25 (ди в .  також З Нефій 20: 22) -

Новий Єрусал им 

НОВИЙ Є русалим 

]ндепенденс, 

Міссурі 

3 Нефій 22 
Неплідна (в. 1) - жінка, 

яка не має дітей 

Місто Новий Єрусалим буде 

збудовано в окрузі Джексон, штат 

Міссурі (СІПА) , і матиме назву 

« місто Сіон» (див. УЗ 45:64-68; 
57:1-3; Мойсей 7:62). 

: Сапфірів, агатів, 

� карбункулів (вв. 11-12) 
: дорогоцінних каменів 

з Нефій 2 2 : 2  - Завіси , мотузки та кол и 

Ісая порівнює дім Ізраїля з наметом. Чим довше мотузки й 

завіси, та чим міцніші коли, тим більшим може бути намет. 

, 
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, 

, 

, 

Завіса 

(сті на) , 
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, 

Кіп 



Вивчення Писань 
Виконайте два з наступних завдань (А-Г) під час вивчення 
3 Нефій 20-22. 

А Зі брання Ізраїля 

Зібрання Ізраїля стосується не тільки інших народів в інших 
місцях, але й нас у наш час. Прочитайте 3 Нефій 20:13, 18-19, 
29-33; 21:1, 20-28; 22:13-14, 17 і складіть перелік слів Господа 
щодо того, навіщо Він збере Ізраїль і що станеться після цього. 

Б Благословення Господа 

1. Відповідно до 3 Нефій 20:25-26, у який спосіб Господь 
благословляв і продовжує благословляти «дітей завіту»? 

2. Відповідно до 3 Нефій 20:27, у який спосіб Господь благословив 
народи Іновірців? 

3. Як ці два благословення допомагають вам у житті? 
(Див. вступ до 3 Нефій 20-22 та розділ «Розуміння Писань», 
в разі потреби, за додатковою інформацією.) 

в Послання н ародам І новірців 

1. Своїми словами поясніть висловлення Господа 
в 3 Нефій 21:14-21 стосовно того, що саме станеться, якщо 
народи Іновірців не покаються? Наведіть декілька 
сучасних прикладів сказаного. 

2. Що Господь сказав у 3 Нефій 21:22-25 про Іновірців, які 
покаються і зберуться в Новому Єрусалимі? 

r Застосуйте слова І саї 

В 3 Нефій 22 Спаситель цитує Ісая 54 - поетичне свідчення про 
любов Господа до Свого народу, яка виявляється, коли Він 
виконує Свій завіт - зібрати їх разом і привести до присутності 
Бога. 

1. У багатьох місцях Писань Господь нерідко порівнює Свої 
завітні стосунки зі Своєю Церквою з шлюбними стосунками. 
Він є Чоловіком, а Церква - дружиною. Зазначте деякі з рис 
Господа як доброго чоловіка Своєї Церкви, тобто Його пра
ведний приклад, любов, матеріальне забезпечення, втішення 
і захист Своєї сім'ї. До кожного з цих обов'язків знайдіть 
щонайменше одну фразу з 3 Нефій 22, як б демонструвала 
досконалість Господа, як «чоловіка» Церкви. 

2. Як послання 3 Нефій 22 може принести втіху новонаверне
ному? Як ми можемо застосувати слова Господа в 3 Нефій 22, 
піклуючись про новонавернених? 

3 Нефій 23 

Важливість Слова заІШсаного 

Чи доводилося вам коли-небудь запам'ятовувати думку чи 
подію? Чи записали ви її, щоб пам'ятати ясніше? Чи звернули 
ви увагу на те, що, якщо не записувати події чи думки, вони 
блякнуть чи навіть перекручуються в пам'яті ? Зауважте, 
як саме Спаситель навчав Нефійцjв ц,ього nринц,иnу 
в 3 Нефій 23. 

Розуміння Писань 
3 Нефій 23 

Прислухається (в. 5) - слухає і дотримується 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А чи Б під час вивчення 3 Нефій 23. 

А Вкажіть з точ ністю 

1. Визначте два слова, які вжив Ісус, описуючи, як саме нам 
слід читати пророцтва Ісаї. За бажанням позначте їх у своїх 
примірниках Писань. 

2. Опишіть три методи, які можна застосувати, читаючи 
Писання так, як вказав Ісус. 

Я к це можн а застосувати до вас? 

Перегляньте 3 Нефій 23:6-13 і опишіть, що саме Ісус наказав 
Нефію зробити. Напишіть, як це послання може бути 
застосовано до вас. 



3 Нефій 24-25 

Пророцтва Малахії 

Малахія був пророком Старого завіту. Він навчав приблизно 
за 430 років до Р. х. , тобто майже через двісті років після 
виходу Лег ія з Єрусалима. В 3 Нефій 24-25 Спаситель цитує 
пророцтва, які нині є текстом Малахія 3-4, щоб і Нефійці 
мали ці важливі вчення. Ці розділи також несуть особливе 
послання для нас в останні дні. 

Розуміння Писань 
3 Нефій 24 

Плавильника (вв. 2-3) -
людину, яка розплавлює руду, 
щоб здобути чистий метал 
(Цей символ застосовано, 
аби навчити, що людей буде 
очищено від їхніх нечистот 
і гріхів під час Другого 
пришестя Христа) 

Чаклунів (в. 5) - людей, 
які вдаються до натхненної 

Сатаною магії та аморальної 
поведінки 

Спокушає Бога (в. 15) -
гнівить Господа через 
недотримання Його заповідей 

Бояться (в. 16) - благоговіють, 
люблять, виявляють 
послушність 

3 Нефій 24:3 - 4  - Сини Левія 

Згідно з законом Мойсея, сини коліна Левія мали священство 
і виконували обряди закону для народу. У наш час 
ми називаємо священство, яке вони мали, «Аароновим 
священством» (див. УЗ 13:1; 84:31-32; 128:24). 

3 Нефій 24: 1 0 - 1 2  - Благословення десятини 

Говорячи про духовні та 
фізичні благословення 
десятини, Президент 
Гебер Дж. Грант сказав: 
«Процвітання прихо
дить до тих, хто дотри
мується закону деся-
тини. Коли я кажу про 
процвітання, це не 

означає лише долари та центи . . .  Справжнім процвітанням 
я вважаю . . .  зростання в пізнанні Бога, в свідченні та в силі жити 
за євангелією і надихати наші сім'ї робити те саме. Це і є най
справжнішим видом процвітання» (Gospel Standards [1941] , 58). 

3 Нефій 25 

Ні коріння, ані віти (в. 1) -
батьків, прабатьків (предків), 
ані дітей (нащадків) 

Великого і жахливого 
дня Господа (в. 5) - Другого 
пришестя Ісуса Христа 

Як здійснення обіцяння, яке Господь дав через Малахію, Ілля 
повернувся на землю в 1836 році в Кертлендському храмі й 
передав ключі священства, що уможливило виконання рятівних 
обрядів для тих, хто помер (див. УЗ 110:13-16). Він відновив ту 
силу священства, яку називають запечатувальною. Завдяки цій 
силі сім'ї запечатуються разом на вічність. 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А та завдання Б чи В під час вивчення 
3 Нефій 24-25. 

А Хто виживе , а хто не виживе в ден ь  
Другого пришестя ? 

Розбийте сторінку свого зошита на дві колонки. В одній 
колонці напишіть слова й фрази з 3 Нефій 24-25, які описують 
тих, хто не «переживе день» і те, що станеться з ними. В іншій 
колонці напишіть те, що говориться в цих двох розділах про 
тих, хто «переживе день», що станеться з ними, а також те, що 
вони робитимуть. 

Бл агословення десятини 

1. Що саме говорить Господь в 3 Нефій 24:8-9 про тих, хто не 
сплачує десятину? 

2. Виходячи з віршів 10-12, напишіть, що Господь сказав про 
тих, хто сплачує десятину. 

3. Порівняйте Учення і Завіти 64:23 з 3 Нефій 25:1 і запишіть, 
що саме обіцяв Господь вірним платникам десятини. 
У доповнення до десятини, що ще ми можемо жертвувати 
Господу, готуючись до Його Другого пришестя? 

Я к саме це впл и нуло на вас? 

Опишіть, як саме, на ваш погляд, здійснення 3 Нефій 25:5-6 
вплинуло на ваше життя. 



3 Нефій 26 
Випробуваmrn для людей 

в останні дні 

Друге відвідування Нефійців Ісусом, що розпочалося 
в 3 Нефій 19, завершується в розділі 26. У цьому розділі 
зверніть увагу на пояснення Мормона про те, що Ісус 
сказав і зробив серед народу набагато більше, ніж записано 
в Книзі Мормона. Мормон також зазначає, що однога дня 
ми матимемо можливість отримати додаткові літописи 
з описанням сказанога і зробленога Ним. Під час читання 
зауважте, чому ми не маємо цих літописів і що ми маємо 
робити, аби отримати їх. 

Розуміння Писань 

з Нефій 26 : 9 - 1 1 - «Більше» знання приховано 
Президент Джозеф філдінг Сміт, на той час Президент 

Кворуму Дванадцятьох Апостолів, сказав: «Коли ми, члени 

Церкви, будемо намагатися дотримуватися заповідей саме так, 

як нас навчено, виявляючи в цьому нашу віру . . .  , тоді Господь 

буде готовий явити інший літопис і дати його нам, однак, 

нині ми не готові отримати його. Чому? Тому що ми не живемо 

згідно з вимогами . . .  щодо читання переданого нам літопису 

і дотримання вміщених у ньому порад» (in Conference Report, 

Sept. - Oct. 1961, 20). 

Вивчення Писань 

Виконайте завдання А під час вивчення 3 Нефій 26. 

А Більші та мен ш і реч і 

1. Перегляньте 3 Нефій 26:6-12 і запишіть, що саме, згідно 

з прочитаним, міститься в Книзі Мормона. 

2. Прочитайте також Алма 12:9-11, Учення і Завіти 84:54-58 

та розміщений вище розділ «Розуміння Писань» і напишіть, 

що саме кожен з нас має робити особисто, а що - Церква 

в цілому, щоб отримати «більше» знання від Господа. 

3. Запишіть деякі з «більших речей», які відбулися серед 
Нефійців після того, як Ісус пішов (див. 3 Нефій 26:15-21) .  

3 Нефій 27 
«Це € моя €вангелія» 

Протягам перших двох відвідувань Американськога конти
ненту Ісус Христос особисто навчав Своєї євангелії і напра
вляв установлення Своєї Церкви серед НефіЙців. Він обрав 
і висвятив провідників, які мали продовжити здійснення 
Йога справи: навчати Йога євангелії і виконувати сnасительні 
обряди священства. Як записано в 3 Нефій 27, через деякий 
час Спаситель втретє відвідав Своїх Нефійських учнів. Ми 
дізнаємося з цього, що Ісус Христос, як галова Церкви, знахо
диться не так уже й далеко, і дає настанови провідникам 
Своєї Церкви. Господь продовжує наставляти Свою Церкву 
через призначених Ним слуг. Президент Гордон Б. Хінклі, 
на той час радник у Першому Президентстві, свідчив: «Нехай 
же зрозуміють усі, що Ісус Христос очолює ЦЮ Церкву, яка 
носить Йога священне ім'я. Він наглядає за нею. Він спрямовує 
її. Стоячи праворуч Свога Батька, Він направляє цю роботу» 
(іn Conference Report, Apr. 1994, 75; or Ensign, Мау 1994, 59). 
Під час читання зверніть увагу на те, які саме положення 
Своєї євангелії виклав у цьому розділі Ісус. 

Розуміння Писань 

3 Нефій 27 

Освятити (в. 20) -

зробити чистими і святими 

Син прокляття (в. 32) -

той, хто зазнає другої смерті 

(духовної) 

-
І 



3 Нефій 27: 3 - 8  - Ім'я Церкви 

В 3 Нефій 27 Ісус пояснює, що Його Церква має бути названою 
в Його ім'я. Коли Господь відновив Свою євангелію в наш час, 
Він знову відкрив, що Його Церква знов має бути названою 
в Його ім'я (див. У3 115:3-4). 3а часів Джозефа Сміта, з усіх різ
номанітних церков, що проголошували себе християнськими, 
лише декілька мали у своїй назві ім'я Ісуса Христа. 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання Б та завдання А чи В під час вивчення 
3 Нефій 27. 

А « 8  моє і м ' я »  

3а бажанням, позначте в 3 Нефій 27:1-10 будь-яку фразу, що 
пов'язана з ім'ям Христа (такі, як «в ім'я Ісуса», «ім'я Христа», 
«моїм іменем», «в його ім'я» чи «в моє ім'я»). Прочитайте 
також Мосія 3:17; 5:7-13 і напишіть стисле пояснення, вказуючи, 
чому те, що ми робимо чи говоримо в Церкві, має бути «в ім'я 
Ісуса Христа». 

Б Що озн ач ає «добрі новин и »? 

Слово євангелія буквально означає «добрі новини» або «приємні 
звістки». 

1. Уважно прочитайте 3 Нефій 27:9-21, підкреслюючи в тексті 
слово євангелія: 

2. Що саме, за словами Ісуса, є Його євангелією 7 

3. Стисло опишіть, як саме ці вірші, в яких говориться про 
євангелію Ісуса Христа, пов'язані з третім та четвертим 
уложеннями віри. 

4. Чому євангелія є для вас «добрими новинами» 7 

5. Яке значення у вашому особистому житті має фраза «жити 
за євангелією» 7 

в Оп анування Писань - З Н ефі й 27 : 27 

1. Яке особливе завдання отримали від Спасителя дванадцять 
Нефійських учнів в 3 Нефій 27:24-277 

2. Що саме, за словами Ісуса, вони мають робити чи ким мають 
стати заради успішного виконання цього завдання7 

3. Декількома реченнями опишіть, як саме ви намагаєтеся 
стати більш подібними до Христа. Особливо зазначте, 
що вже зроблено вами і, що ви бажали б робити краще. 

3 Нефій 28 

ОсоБJШві бажання 

дванаДIJ;ЯТЬОХ учнів 

Якби ви мали нагаду попросити Спасителя виконати ваше 
бажання, яким би ц,е бажання було? Дванадц,ять Нефіuських 
учнів отримали таку можливість. Зауважте, чога саме 
попросили вони. Чи було б ваше прохання подібним до їхньога, 
чи відрізнялося б? 

Розуміння Писань 
3 Нефій 28 

Смертності (вв. 8, 36) -
стану, в якому маємо фізичне 
тіло, яке може померти 

Безсмертя (вв. 8, 36) -
стану, в якому маємо 
воскресле тіло, яке ніколи 
не помре 

Плоті (в. 9) - фізичному 
чи смертному тілі 

Залишитися (в. 12) -
перебувати на землі 

При€днуючи (в. 18) -
навертаючи 

Достатніх (в. 20) -
достатньо глибоких 

3 Нефій 28: 1 3 - 1 7, 36 - 40 - Преображення 

та перетворення 

Мормон сказав, що троє з дванадцятьох Нефійських учнів 
зазнали «перетворення». Слово «преображення» означає часову 
зміну, якої має зазнати людина, аби встояти в присутності Бога 
й не бути знищеною (див. У3 67:11; Мойсей 1:11) .  Преображення 
не слід плутати з перетворенням тіла, хоч обидві зміни, віро
гідно, чинять вплив на тіло в подібний спосіб. Преображення 



є короткочасною зміною, в той час, як перетворення є довго
строковою зміною тіла, дія якої припиняється лише при пере
ході від смертності до безсмертя, тобто при воскресінні (див. 
3 Нефій 28:8). Серед тих, хто зазнав перетворенння були Енох 
та місто Сіон (Мойсей 7:18-23, 27), Ілля, апостол Іоанн (УЗ 7) 
та троє Нефійських учнів (3 Нефій 28:4-11, 15-40). 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А та Б під час вивчення 3 Нефій 28. 

А Чого бажаєте ви ? 

1. Напишіть, чого саме побажали дев'ятеро з дванадцятьох 
Нефійських учнів у 3 Нефій 28 та наведіть перелік благосло
вень, обіцяних їм Господом. 

2. Напишіть, яким було бажання трьох інших учнів У 3 Нефій 28 
та наведіть перелік благословень, обіцяних їм Господом. 

3. Якби ви мали шанс зробити вибір між тим, що було дано 
дев'ятьом та тим, що було дано трьом, що б ви обрали? Чому? 

6 Н апишіть письмове опитування 

Користуючись тим, що ви пізнали стосовно перетворених істот 
взагалі та трьох Нефійців зокрема, напишіть письмове опиту
вання. Відповідями мають бути слова «вірно» чи «невірно». 
Опитування має складатися зі, щонайменше, п'ятьох тверджень. 
Поруч з кожним твердженням напишіть вірну відповідь 
і номер вірша, в якому вона знаходиться. 

3 Нефій 29-30 

ПопереджеlШЯ Мормона 

Замість тога, щоб продовжувати свою розповідь про події, 
що сталися після відвідування НефійLj,iв Ісусом Христом, 
Мормон завершує 3 Нефій своїм особистим свідченням, 
порадою та попередженням майбутнім читачам. Читаючи 
розділи 29-30, пам'ятайте, що Мормон писав ц,е саме для 
наших сучасників. 

Розуміння Писань 
3 Нефій 30 

Розпусті (в. 2) - сексуальних 
гріхах 

Мерзотах (в. 2) - серйозних 
гріхах; думках та діях, 
які є образливими для Бога 

Вивчення Писань 

Ідолопоклонстві (в. 2) -
поклонінні лжебогам 

Відпущення (в. 2) -
прощення, зняття провини 

Виконайте завдання А та Б під час вивчення 3 Нефій 29-30. 

А Складіть перел і к  

1 .  Прочитайте, що сказав Мормон в 3 Нефій 29:1-4, 8-9, та 
складіть перелік того, що ми маємо знати чи робити 
завдяки явленню цього літопису світові. Знайдіть причини, 
з яких ми маємо це знати чи робити, і напишіть їх поруч 
з відповідними пунктами свого переліку. 

2. Складіть перелік груп людей, до яких звернено поперед
ження Мормона в 3 Нефій 29:5-7; 30:2. Знайдіть наслідки, 
що стануться після попередження, і напишіть їх поруч 
з відповідними пунктами свого переліку. 

3 .  Виходячи з написаного в пораді й попередженнях Мормона 
в 3 Нефій 29-30, складіть перелік того, що саме він через 
натхнення знав про наш час. 

Хто саме говорить? 

Уважно прочитайте 3 Нефій 30:1-2. Чиї слова записані у вірші 2? 
Чому, на вашу думку, Мормону було заповідано записати їх? 



Четвертий Нефій :  Книга Нефія І 

4 Нефій : історична довідка 
Аж до 1879 року У виданнях Книги Мормона англійською 

мовою ця книга мала таку назву: «Книга Нефія, який є сином 

Нефія - одного з учнів Ісуса Христа». Старійшина Орсон 

Пратт, який був членом Кворуму Дванадцятьох Апостолів, 

запропонував додати заголовок «Четвертий Нефій», що й було 

затверджено Першим Президентством. 

Першу частину книги 4 Нефій інколи називають «ЗОЛОТОЮ 

ерою». Протягом 170 років люди жили в злагоді й мирі, не маючи 

суперечок, і в них «усе було спільним між собою» (4 Нефій 1:3). 

Завдяки чому їм вдалося протягом певного часу мати такі 

благословення й процвітання? Пізніше люди знов почали 

розділятися і чинити «всіляке беззаконня» (в. 34) . Чому після 

періоду миру, сповненого благословень, люди знов обрали 

такий шлях? 

4 Нефій 1 

Мир протягом чотирьох поколінь 

Після того, як злочестивих було винищено, а решту народу 
навчали, священнослужачи, Спаситель та небесні ангели, 
люди жили в мирі й праведності nротяюм багатьох поколінь. 
Їхнє життя було схожим на життя народу Еноха, який 

називали Сіоном (див. Мойсей 7:18). Мормон писав, що «не могло 
бути щасливішою народу» (4 Нефій 1:16). Під час читання 
зауважте, дотримання яких саме принципів євангелії призвело 
людей до такою стану щастя. 

На жаль, зрештоІО, люди стали такими ж злочестивими, як 
і в часи перед пришестям Ісуса Христа. Ми маємо уважно 
розглянути їхні помилки, які призвели до падіння зі стану 
великої праведності й щастя до стану злочестивості 
й юря (внаслідок чою Нефійська нація зазнала остаточною 
винищення), і винести з цьою урок. 

Розуміння Писань 

4 Нефій 1 

Усе було спільним (в. 3) -

кожний визнавав, що все, 

що вони мають, надходить від 

Господа, а тому, охоче ділився 

своїм майном з іншими й 

Вивчення Писань 

: віддавав його для розбудови 
� царства Бога. 

� Класи (в. 26) - соціальні групи, 

: на які розподілялися за рівнем 
� багатства чи популярності 

Виконайте два з наступних завдань (А-В) під час вивчення 

4 Нефій. 

А Н а й щасл и ві ш и й  н арод 

1. У 4 Нефій 1:16 Мормон пише, що не могло бути щасли

вішого народу, ніж народ, описаний у 4 Нефій 1:1-22. 

Запишіть щонайменше п'ять принципів з цих віршів, 

які, на вашу думку, спрямовуючи народ до такого стану 

щастя, справили найбільший вплив. 

2. Виходячи з 4 Нефій 1:15, вкажіть, завдяки чому зникли 

суперечки? Поясніть, чому, на вашу думку, зміна сталася 

саме через цю людську рису? 

Б В ізьм іть і нте р в ' ю 

Уявіть, що група молодих людей, які жили в часи, описані 

в 4 Нефій 1:1-22, має нагоду дати інтерв'ю в наш час. Запишіть 

три запитання, на які, на ваш погляд, сучасні молоді люди, 

бажа тимуть отрима ти відповіді. Після цього запишіть 

їхні можливі відповіді, виходячи з прочитаного вами в книзі 

4 Нефій. 

в Кро ки , що ведуть до н и зу 

1. Старійшина Спенсер В. Кімбол, на той час член Кворуму 

Дванадцятьох Апостолів, навчав: «Гріх, як і подорож, почи

нається з першого кроку» (The Miracle о! Forgiveness [1969] ,  214). 

В 4 Нефій описується, як Нефійське суспільство, дотри

муючись заповідей Бога протягом першої половини розділу, 

наприкінці його стає надзвичайно злочестивим. У своєму 

зошиті намалюйте п'ять - вісім щаблів, що ведуть донизу. 

На верхньому щаблі напишіть, яким був перший зроблений 

народом, крок униз. Вкажіть відповідний номер вірша 

t 



в книзі 4 Нефій, з якого ви дізналися про це. Позначте 

решту щаблів, вказуючи інші кроки донизу, які, відповідно 

до 4 Нефій, віддаляли людей від того способу життя, який 

чекав від них Господь. 

. щасливіший народ 
В послушності Й злаrОДI -

Особиста книга автора 
Завершивши складання і написання всіх книг (того, що нині 

ми називаємо «Книга Мормона»), пророк Мормон піше літопис 

свого часу. Цю меншу за обсягом книгу також називають 

«книга Мормона», хоча вона є частиною більшої книги з тією 

ж назвою. Мормона було вбито через деякий час після того, 

як він завершив написання тексту, що знаходиться в розділі 

Мормон 7. Його син Мороній завершив розпочатий батьком 

літопис (див. Мормон 8-9). 

2. Наприкінці 4 Нефій, серед людей було дуже небагато тих, 

кого можна було б вважати праведними. Поруч із кожним 

щаблем на своєму малюнку коротко вкажіть, що, на вашу 

думку, могли робити праведні люди, щоб залишатися пра

ведними, в той час, як усе суспільство робило цей крок униз. 

3. Що це означало б для вас: бути серед тих небагатьох людей, 

вірних ученням Ісуса Христа, наприкінці 4 Нефій? Які 

виклики життя СТОЯЛИ в той час перед праведною людиною? 

«Більше доброго» 
Щоб виправити помилкове тлумачення деякими людьми слова 

Мормон, Пророк Джозеф Сміт написав листа редакторові Times 

and Seasons, тогочасного періодичного видання Церкви. В ньому 

він зазначив: 

«За допомогою Вашого видання, я бажаю виправити помилку . . .  

Помилка, про яку я говорю, полягає у визначенні слова 

«Мормон». Існує твердження, що це слово походить від грець

кого слова mormo. Це не так. На пластинах, з яких я, завдяки 

милості Господа, переклав Книгу Мормона не було ані грецької 

мови, ані латині . . .  

Слово «Мормон» дослівно означає «більше доброго» (History о! 

the Church, 5:399-400). 



Мормон = Більше доброго 

Говорячи про те, що люди, які не належать до Церкви, назива
ють нас «мормонами», Президент Гордон Б. Хінклі навчав членів 
Церкви сприймати це ім'я, як комплімент. 

Він сказав: 

«Отже, хоч Я інколи й жалкую, що люди не називають цю 
Церкву її належним ім'ям, я радий, що прізвисько, згадуване 
ними, є дуже почесним, завдяки видатній людині та книзі, 
що несе незрівнянне свідчення про Спасителя світу. 

Кожний, хто знайомиться з людиною на ім'я Мормон, читаючи 
його слова й замислюючись над ними, кожний, хто читає цю 
дорогоцінну скарбницю історії, що збиралася й зберігалася 
значною мірою саме ним, пізнає, що слово Мормон не є словом 
з поганою репутацією, але означає найвеличніше добро - добро, 
яке походить від Бога. Сучасний перекладач цього давнього 
літопису проголосив, що читаючи їі людина буде ближча до 
Бога, якщо твердо дотримуватиметься настанов їі, ніж будь-якої 
іншої книги. 

Все це покладає на нас у цій Церкві та в цьому поколінні 
незаперечний і відповідальний обов' язок визнавати, що коли 
вже нас називають мормонами, ми маємо жити так, аби наш 
приклад підсилив відчуття того, що Мормон може й насправді 
означати «більше доброго» (in Conference Report, Oct. 1990, 70; 
or Ensign, Nov. 1990, 52-53). 

Читаючи про Мормона протягом цих декількох розділів, 
подумайте про те, як би ви могли наслідувати його приклад і, 
маючи «більше доброго» у своєму житті, являти собою 
«більше добро». 

Мормон 1 

Юнак Мормон 

Мормон був великою людиною навіть у свої молоді роки. 
Звертаючись до молодих чоловіків Церкви, Президент Спенсер 
В. Кімбол сказав: «Вам, юнаки, щоб стати великими, не 
слід гаяти час. Ви можете бути найкращими місіонерами, 
сильними молодими чоловіками, великими напарниками 
й щасливими провідниками Церкви, яким довірятимуть. 
Вам не слід чекати завтрашнього дня» (іn Conference Report, 
Apr. 1976, 71; or Ensign, Мау 1976, 47). Президент Гордон Б. 
Хінклі порадив молодим чоловікам і жінкам «вірити у свою 
здатність пізнавати й творити своє життя. Будьте 
сміливі - і вперед» (Teachings оі Gordon В. Hinckley, 715). 

Під час читання Мормон 1, зверніть увагу на вік Мормона 
та риси, притаманні йому в ц.ьому віці. Також, згадуючи 
прочитане вами в останній частині 4 Нефій, подумайте про 
те, в якому суспільстві зростав Мормон. Приклад його 
праведності в юнац.ькі роки, незважаючи на велику злочести
вість навколо, має таку ж могутню силу, як і будь-який 
з викладених ним уроків. 

Розуміння Писань 
Мормон 1 

Чаклунство (в. 19) - намагання отримати лжеодкровення 
з джерел зла 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А під час вивчення Мормон 1. 

А Н аслідки 

Читаючи Писання, корисно звертати увагу на слово через. 
Воно часто допомагає визначити вчинки та хороші чи погані 
наслідки цих вчинків. 

1. Виходячи з прочитаного вами в Мормон 1:13-14, накресліть 
таблицю за наведеним нижче зразком і вкажіть наслідки, 
яких зазнали НефіЙці. Вкажіть також дії що призвели до цих 
наслідків. 

В ч и н ки І «Через» 
'-------.,;�----. 

Наслідки 

2. Уявіть, що один з Нефійців - сучасник Мормона, ознайо
мився з вашою таблицею, прочитав вказані вірші й отримав 
пояснення принципів, а потім сказав: «І що з того?» 
Напишіть відповідь, щоб допомогти цій людині зрозуміти, 
наскільки значущими є наслідки. Наведіть конкретні при
клади, вказуючи, наскільки змінилося ваше життя завдяки 
благословенням, про які говорив Мормон. 



Мормон 2 

Могутній провіДІШК серед веJШКОЇ 

злочестивості 

у розділі Мормон 1 ми читали про духовні наслідки злочести
вості НефіЙців. В Мормон 2 ми дізнаємося про деякі їхні 
провини та відповідні наслідки. Інколи лихі події в нашому 
житті можуть зробити нас смиренними. Вони спонукають 
нас придивитися уважніше до свога життя й зробити 
відповідні зміни. Під час читання Мормон 2, зауважте, якою 
була реакція Нефійців, сучасників Мормона, на поразки, 
трагедії та гаре, що сталися внаслідок їхніх вчинків. Чога саме 
можна навчитися на їхньому прикладі? Чога саме можна 
навчитися, розглядаючи приклад Мормона в ц,ьому розділі ? 

Розуміння Писань 
Мор.мон 2 

З розбитими серцями (в. 14) - : Упокореними духами (в. 14) -
в смиренні, в побожному � внутрішнім бажанням каятися 
жалю : та виконувати Божу волю 

Мормон 2 : 1 1 - 1 4  - «Сум проклятих» або 

«сум . . .  на покаяння» 

Президент Спенсер В. Кімбол навчав: «Дуже часто люди 
вважають, що вони покаялися й гідні прощення, хоча все, що 
вони зробили, було лише висловленням суму чи жалю з при
воду нещасної події (Teachings о! Spencer W. КіmЬаll, ed. Edward 
L. КітЬаll [1982], 87). Мормонове описання в Мормон 2:11-14 допо
магає нам зрозуміти, що лише «сум на покаяння» веде до тих 
змін, які приносять очищення, і лише тоді горе змінюється на 
щастя. Цей глибший «смуток для Бога» (див. 2 Коринтянам 7:10) 
є усвідомленням того, що наші злочестиві вчинки є, в бук
вальному значенні, бунтом проти Бога (див. Мормон 2:15), що 
ми додали страждань іншим, включаючи Спасителя (див. 
Мосія 14:5; У3 19:16-19). «Сум . . .  на покаяння» означає, що ми 
бажаємо змінитися. 

Мормон 2 : 1 5  - «День благодаті проминув» 

Президент Джозеф Філдінг Сміт, на той час Президент Кворуму 
Дванадцятьох Апостолів, пояснив, що «для людей існує можли
вість зайти шляхом бунту й злочестивості настільки далеко 
в темряву, що дух покаяння залишає їх . . .  і вони опиняються 
поза досяжності сили покаяння» (Doctrines о! Salvation, 2:194; 
див. також Геламан 13:38). 

Ми можемо багато чого дізнатися про риси характеру Мормона 
з того, як він продовжував допомагати своєму народові, навіть 
усвідомивши, що цей «день благодаті проминув». 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А під час вивчення Мормон 2. 

А П ричини суму 

1. Виходячи з Мормон 2:10-15, чому саме сумували Нефійці? 
Поруч з кожною, наведеною вами причиною, вкажіть номер 
вірша чи віршів, у яких вона згадується. 

2. Виходячи з Мормон 2:10-15, 18-19, 25-27, чому саме сумував 
Мормон? Поруч з кожною, наведеною вами причиною, 
вкажіть номер вірша чи віршів, в яких вона згадується. 

3. В чому полягала різниця між сумом Нефійців і сумом 
Мормона? 

4. Поясніть, в чому полягає зв'язок між сумом Нефійців, сумом 
Мормона або їх взаємним сумом та наступними уривками 
Писань: Алма 41:10; 42:29; Мороній 10:22; Мойсей 7:28-40. 



Мормон 3 
Ще один шанс, 

ще одне несприйняття 

В Мормон 3 ми дізнаємося про милість Бога та велич 
Мормона, замислюючись над ще однією нагадою покаятися, 
яку Господь дав злочестивим НефіЙц,ям. Він також допоміг 
їм у битвах проти ЛаманіЙц,Їв. Господь сказав Єзекиїлу, 
пророкові Старога завіту: «Чи Я маю вподобання в смерті 
несправедливога ? . . .  чи ж не в тому, щоб він повернувся 
з доріг своїх та й жив?» (Єзекіїл 18:23). Незважаючи на те, 
наскільки сильно Господь бажає, щоб усі люди покаялися, 
Він не буде примушувати нас, і закон справедливості має 
бути удовільнениЙ. Під час читання Мормон 3, особливо 
зверніть увагу на те, які саме вчинки й риси характеру 
відокремили Нефійц,Їв від Господа. На жаль, багато людей 
у наш час припускають тих самих помилок. Здається, 
Мормон бажає, щоб ми винесли урок з ц,Їєї сумної розповіді 
про самовинищення Нефійц,Їв, оскільки він звертається 
саме до людей нашога часу в останній частині ц,ьога розділу. 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А під час вивчення Мормон 3. 

А Гол ос з праху 

Читаючи останні сторінки Книги Мормона, ви знайдете уривки, 
з яких стає очевидним, що Мормон і Мороній знали наш час 
настільки ж добре, як і свій власний. Звертаючись конкретно 
до нас в Мормон 3:17, Мормон говорить: «Отже . . .  » чи, іншими 
словами, «Через те, що вам нині відомо, я кажу вам це . . .  » 

1. Складіть перелік істин, про які Мормон свідчить 
У Мормон 3:17-22. 

2. Напишіть, як розуміння цих істин допомагає вам уникнути 
повторення трагічних помилок НефіЙців. 

Мормон 4 
«Злочестиві карають злочестивих» 

В Мормон 3 ми читаємо, що Мормон відмовився очолити 
військо Нефійц,Їв, через те, що їхні серц,я закам'яніли й вони 
вmішалися пролиттям крові постійно. Проте Мормон 
продовжував спостерігати за своїм народом і вести йога 
літопис. Під час читання Мормон 4, зверніть увагу на те, 
що змінилося у ставленні Нефійц,Їв та які зміни сталися 
в перебігу військових дій. 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А чи Б під час вивчення Мормон 4. 

А Н апишіть письмове опитування 

Напишіть невеличке письмове опитування, в якому були 
б висвітлені від трьох до пяти найголовніших ідей чи подій 
розділу Мормон 4. Опитування може бути написано у вигляді 
запитань, відповідями на які буде «вірно» чи «невірно», або 
у вигляді запитань з короткими відповідями. Також додайте 
«ключ» до відповідей, де вказані вірш чи вірші, в яких 
знаходиться кожна з відповідей. 

Відмовилися покаятися 

В Мормон 4:10-18 позначте вірші, в яких, на ваш погляд, 
описується те, що спіткало Нефійців внаслідок їхньої відмови 
покаятися. Напишіть, що відчували Нефійці протягом цього 
часу. Зазначте, чому. 

Мормон 5 
Мета літопису Мормона 

Літопис Мормона, що описує події які сталися протягом 
йога днів, сповнено гарем і відчаєм, і, на жаль, життя 
Нефійц,Їв через їхню злочестивість не змінилося на краще. 
В Мормон 5, пророк пояснює, чога саме, на йога думку, люди 
в останні дні мають навчитися з йога трагічної розповіді. 



Розуміння Писань 
Мормон 5 

Сім'я (в. 15) - нащадки 

Вивчення Писань 

Полову (вв. 16, 18) - тонку 
зовнішню оболонку зерна 

Виконайте завдання А чи Б під час вивчення Мормон 5. 

А Цілі Кн и ги Мормона 

1 .  В Мормон 5:14-15, Мормон наводить причини того, чому 
Книга Мормона має з'явитися у наш час. Зробіть перелік цих 
причин у своєму зошиті. 

2. До свого переліку включіть також цілі, які згадуються 
в 1 Нефій 13:40; 2 Нефій 3:12; Учення і Завіти 3:19-20; 10:48-52, 
62-63; 20:11-12. 

6 « Ш ановні Іновірці . . .  » 

Мормон знав, що народи іновірців в останні дні матимуть 
його слова. Звернення пророка саме до них становить більшу 
частину уривка Мормон 5:9-24. Наводячи підсумок послання 
Мормона Іновірцям, напишіть своїми словами листа, адресова
ного «Іновірцям в останні дні». В процесі написання зазначте, 
що саме Мормон писав про Іновірців, а що ОО Іновірців. 

Мормон 6 

«3lШщення Moro народу» 

Більш ніж шістдесят років розділяють події описані 
в розділах Мормон 1 та Мормон 6. Протягам п'ятидесяти 
років Мормон очолював Нефійське військо. Однак, як ви 

вже читали, Нефійц,Ї відмовилися змінити своє життя, що 
відкрило б для них можливість отримати допомогу Господа 
і врятуватися від знищення. В Мормон 6 наведено розповідь 
про останні битви Нефійськога народу - народу з більш ніж 
дев' ятсотрічною історією, народу, який мав особливі обіцяння 
від Господа, nривілейованога народу, який відвідав воскресли й 
Син Бога. Читаючи про горе Мормона, замисліться, наскільки 
схожими є йога слова і слова Ісуса Христа: «Єрусалиме, 
Єрусалиме, . . .  скільки разів я хотів зібрати діти твої як та 
квочка збирає під крила курчаток своїх, - та ви не захотіли!» 
(Матвій 23:37). 

Розуміння Писань 
Мормон 6 

Безсмертне (в. 21) - воскресле тіло, яке житиме вічно 

Мормон 6 - Біографічна шкала життя Мормона 

Отримав Очолив 
покликання частину Відмовився 

вести Нефійського ОЧОJПOвати 
літописи війська військо (див. 

(див. Мормон (див. Мормон Мормон 
1:1-6) 2:1-2) 

Вивчення Писань 

3:8-11, 16) 

скорочення 
літопису 

складаючи 
Книгу 

Мормона 
(див. в. 15-18) 

Виконайте завдання А під час вивчення Мормон 6. 

А Порівняйте 

Читаючи про знищення людей, які змінилися від стану правед
ності до стану великої злочестивості, ми маємо також усвідо
мити, що читаємо історію людини, яка протягом шестидесяти 



років жила праведно в оточенні неймовірної злочестивості. 
Придивившись уважніше до Мормона, ми більше цінуватимемо 
його подібність до Христа, а також приклад того, як саме слід 
приймати праведні рішення у наш час. 

1. Розділіть сторінку свого зошита на дві колонки. Озаглавте 
одну з них «Нефійці» і занесіть до неї перелік усього, що ви 
дізнаєтеся про Нефійців - сучасників Мормона, з наступних 
посилань: Мормон 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. Озаглавте другу колонку «Мормон» і занесіть до неї все, що 
ви дізнаєтеся про Мормона з наступних посилань: Мормон 
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. Намагайтеся зрозуміти, про що 
саме, стосовно Мормона, йде мова в деяких з цих посилань. 
Завдяки цьому перед вами відкриються певні риси його 
характеру. Наприклад, розглядаючи певний вчинок Мормона, 
порівняйте його з тим, що він міг би зробити в цій же 
ситуації або розгляньте його дії в світлі поглядів оточуючих 
його людей та тих, кого він очолював. 

3. Мормона можна вважати одним з найбільш подібних до 
Христа людей, описаних в Писаннях. Декількома реченнями 
опишіть, чому саме. 

Мормон 7 
Свідчення Мормона своему народові 

в Мормон 6 ми читали про жахливі, нищівні битви, під 
час яких Мормона було поранено. Мормон 7 є посланням 
Мормона, яке адресовано «залишкові ц,ьога народу, яких 
помилувано» (в. 1) - як тогачасним людям, так і тим, хто 

житиме в останні дні. Цей розділ вважається йога останнім 
власноручно записаним у ц,Їй книзі свідченням, оскільки 
в розділі Мормон 8, написаному сином Мормона, Моронієм, 
розповідається про смерть Мормона. 

Розуміння Писань 
Мормон 7 

Це (в. 9) - Книга Мормона : Те (в. 9) - Біблія 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А та Б під час вивчення Мормон 7. 

А Що саме й чому? 

у своєму останньому свідченні, адресованому нащадкам 
Нефійців та Ламанійців, Мормон написав про те, що саме вони 
мають знати й робити. На верхній частині сторінки свого 
зошита, виходячи з Мормон 7, зробіть перелік того, що саме 
мають знати люди. На нижній частині сторінки, зробіть пере
лік того, що вони мають робити. Поруч з кожним пунктом 
свого переліку надайте коротке пояснення того, чому, на вашу 
думку, Мормон бажав, щоб люди це знали й виконували. 

Останні слова Мормона 

Розділи Мормон 1-7 є останніми з записаних на пластинах 
словами Мормона. Декількома реченнями опишіть свої почуття 
стосовно Мормона та написаного ним. 



Мормон 8 

Мороній бачить наш час 

Писання сина Мормона, Моронія, починаються з розділу 
Мормон 8. Він пише, що йога батька було вбито під час 
битви, і що він, Мороній, єдиний залишився. Після ц,ьога до 
самога кінц,я розділу, Мороній описує явлення Книги Мормона 
силою Бога в останні дні. За наказом свога батька, Мороній 
пише частину Книги Мормона (див. Мормон 8:1), а далі 
наводить описання видінь стосовно останніх днів, які були 
показані йому Спасителем (див. вв. 34-41). 

Мороній розумів, що жодний йога сучасник не читатиме ц,ей 
літопис, і що він пише йога для нашога часу. Президент Езра 
Тефт Бенсон, зазначаючи, що Мороній та інші пророки Книги 
Мормона бачили наш час, радив: «Якщо вони бачили наш 
час і вибрали саме те, що матиме для нас найбільшу ц,інність, 
чи не вказує ц,е, як ми маємо вивчати Книгу Мормона? 
Ми маємо постійно запитувати себе: «Чому Господь надихнув 
Мормона (або Моронія чи Алму) включити саме ц,е до свога 
літопису? Який урок, що допоможе мені жити в ц,ей день, 
в ц,ю еnоху, я можу отримати з ц,ьога?» (іn Conference Report, 
Oct. 1986, 5; or Ensign, Nov. 1986, 6). Ставте ц,і запитання, 
під час читання ц,ьога розділу та решти Книги Мормона. 

Розуміння Писань 
Мормон 8 

Жовчі гіркоти (в. 31) -
див. розділ «Розуміння 
Писань» до Алма 36:18 (с. 123) 

Путах беззаконня (в. 31) 
полонені гріха 

Мормон 8:7 - Повне знищення Нефійців 

Після того, як Ісус Христос відвідав їх, ніхто вже не називався 
«Нефійцем» чи «Ламанійцем»; всі люди поєдналися в Ньому. 
Пізніше, люди знов почали розділятися на групи й називати 
себе Ламанійцями чи Нефійцями, відповідно до своїх вірувань 
чи традицій, що не завжди залежало від їхнього походження. 
Врешті, коли ми читаємо про те, що Нефійців було повністю 
знищено, це означає, що було знищено всіх тих, хто вважали 
себе послідовниками Нефійської традиції. Нащадки Нефія, 
Сама, Якова та Йосипа могли існувати серед Ламанійців і не 
бути винищеними, як було винищено їхній народ. 

Ламанійці 

Легій 

Ісус Христос відвідує 
Американський 
континент 

Ламанійці 

Нефійці 

600 років до Р. Х. 

Немає Ламанійців або 
Нефійців - вони всі 
названі дітьми Христа 
(див. 4 Нефій 1:17) 

______________ � Зниuцені близько 

Знов почалась 
велика злочестиві сть 

34 рік від Р.Х. 201 рік від Р.Х. 

,. І 

Нефійці 400 року від Р. Х. 

400 рік від Р. Х. 



Вивчення Писань 
Виконайте два з наступних завдань (А-В) під час вивчення 
Мормон 8. 

А Порада ч итач ам 

Виходячи з написаного Моронієм в Мормон 8:12, 17-19, 21, 
23, 34-35 складіть перелік «Інструкцій і порад читачам Книги 
Мормона». 

Б Опишіть ті дн і 

1. В Мормон 8:26-32, Мороній описує ті дні, коли Книга 
Мормона з'явиться світові. Вкажіть щонайменше десять 
характерних ознак того часу, про які згадував Мороній. 

2. Що саме в пророцтві Моронія про наш час справляє на вас 
найбільше враження? 

відпо відь Моронію 

1. В Мормон 8:34-35 Мороній 
свідчить, що він бачив наш час. 
Виходячи з прочитаного вами 
в віршах 36-41, що саме, на ваш 
погляд, найбільше непокоїть 
його? 

2. В Мормон 8:36-41 знайдіть і 
запишіть всі запитання, поста
влені Моронієм. Потім, напи
шіть відповідь, яка, на вашу 
думку, найточніше харак
теризуватиме сучасний світ. 

3. Напишіть короткого листа, 
адресованого Моронію. 
Поясніть йому, якими є ваші 
особисті дії стосовно того, що 
непокоїло його (див. Мормон 
8:36-41). 

Мормон 9 
«Я знаю, що до вас дійдуть мої слова» 

Як написано в Мормон 8, Мороній бачив наш час і знав, коли 
саме йога пророцтва мають здійснитися. В Мормон 9 він 
скористався останньою, на йога погляд, можливістю зверну
тися до все ще невіруючих людей нашога часу (див. Мороній 1:1). 
Однак й віруючі можуть багато чога навчитися з йога повчань 
і тога, як саме він виклав ц,і повчання. 

Розуміння Писань 
Мормон 9 

Своїм учням, які мали 
залишитися (в. 22) -
трьом Нефійським учням, 
які зазнали перетворення 
і продовжували своє служіння 
на землі 

Вивчення Писань 

Випробування (в. 28) -
випробування в цьому 
смертному житті 

Вжити це для своєї похоті 
(в. 28) - задовільнення своїх 
фізичних чи земних бажань 

Виконайте завдання А чи Б під час вивчення Мормон 9. 

А Порада визн аченим групам людей 

Мороній звертається щонайменше до чотирьох груп людей 
в Мормон 9. Наведіть підсумок його послання до: 

1. Тих, «хто не вірить у Христа» (вв. 1-6). 

2. Тих, «хто заперечує одкровення Бога» (вв. 7-14) . 

3. Тих, хто не вірить, що Бог може робити чудеса (вв. 15-25). 

4. Тих, хто «зневажатиме діяння Господа» (вв. 26-31) .  

Учення Божого пл ану 

Не існує такого окремо взятого уривка Писання, в якому Божий 
план спасіння роз'яснювався б детально, і в якому був би 
показаний взаємозв'язок всіх елементів плану. Ті, хто старанно 
вивчатиме, зможе знайти й застосувати розсіяні по Писаннях 
учення плану. Щоб зробити вивчення більш значущим, щоб 
краще запам'ятовувати матеріал, потрібно докласти зусиль. 
В Мормон 9 записано багато важливих учень, пов' язаних 
з «великим планом щастя». Знайдіть в Мормон 9 пять важли
вих, на ваш погляд, учень, пов'язаних з планом. Запишіть їх 
до свого зошита, супроводжуючи коротким поясненням 
важливості кожного з цих учень у структурі цілісного плану. 



КИМ був Етер? 
Етер був останнім пророком і літописцем Яредійців 

(див. Етер 15:33-34) . Його розповідь про постання і падіння 

Яредійського народу було записано на двадцяти чотирьох 

пластинах, знайдених людьми царя Лімгія (див. Мосія 8:7-11) .  

Зрештою, цар Мосія зробив переклад літопису. Прочитане 

принесло багато суму йому та його народові (див. Мосія 28:18). 

Під час скитань Мороній скоротив літопис Яредійців і додав 

його до інших літописів Книги Мормона, щоб, як сказав 

його батько Мормон, «усі люди знали те, що написано в цій 

розповіді» (Мосія 28:19). 

КИМ були Яредійці? 
Події описані в книзі Етера, почалися за часів Вавилонської 

башти (близько 2200 року до Р. х.), коли Господь змішав мови. 

Господь благословив Яреда, його брата та їхні сім'ї - їхню мову 

не було змішано. Він направив їх до Американського конти

ненту, де вони стали називатися ЯредіЙцями. Там, як обраний 

народ Господа, вони процвітали й отримували Господні благо

словення. Однак, історія Яредійців мала такий самий кінець, 

як і історія Нефійського народу 2600 роками пізніше. Через 

гордість, таємні змови та несприйняття слів пророків ці народи 

відвернулися від Бога й зазнали повного винищення. 

Чого я можу навчитися з цієї розповіді? 
Книга Етера містить багато розповідей про війни, бунти й вини

щення серед Яредійського народу. Однак, серед цієї великої 

злочестивості з'являються розповіді про людей, які вірили в Ісуса 

Христа й отримували від Нього багато великих чудес. Також на 

сторінках цієї книги знаходиться багато важливих учень. Вас, як 

члена Церкви, що живе в останні дні, також можуть оточувати 

впливи зла. Уроки книги Етера допоможуть вам залишитися 

сильним та чистим. Читайте цей давній літопис уважно, 

замислюючись над тим, з якої причини його було збережено. 

Запитайте себе, чого саме ви можете навчитися від таких вірних 

людей, як брат Яреда, Емер, Етер та інших. 

Етер 1 

Яредійці при Вавилонській башті 

Чи траплялися у вашому житті часи, коли вам була 
необхідна особлива допомога від Господа - коли вам були 
потрібні благасловення чи міць, ЩО перевищувала вашу? 
Двом сім'ям, ЩО жили за часів Вавилонської башти, 
така особлива допомога від Господа була вкрай потрібна. 
Під час читання Етер 1, зверніть увагу на особливе блага
словення, яке вони бажали отримати, а також на те, 
як саме вони були визнані гідними йога. 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А та Б під час вивчення Етер 1. 

А Н аведіть п ідсумо к 

В Етер 1:2 говориться про «двадцять і чотири пластини». 

Перегляньте ілюстрацію до розділу «Головні джерела похо

дження Книги Мормона» (с. 12) та наступні уривки Писань: 

Мосія 8:9; 21:27; 22:14; 28:11; Алма 37:21-32. Напишіть підсумок 

того, що ви дізналися про цей літопис. 



& Ви рішення п роблем за допомогою 
Господа 

У своєму зошиті накресліть таблицю за наведеним зразком. 

Прочитайте Етер 1:33-43 і дайте відповіді на кожне з запитань, 
користуючись тим, ЩО ви дізналися з наведених віршів. 

Якою була Що саме вони Як Господь 
проблема? зробили? блаrословив їх? 

вв. 3З-З4 В. З5 В. 35 

в. Зб в. 37 в. 37 

в. З8 вв. З9-40 вв. 41-4З 

Етер 2 
Яредійці будують барки 

Подорожуючи до землі обіцяної, Яредійці перетнули багато 
вод (див. Етер 2:6-7). Господь знав, що їхня подорож на інший 
бік моря буде складною і тому дав їм конкретні настанови 
щодо побудови барок, завдяки чому подорож мала бути безпеч
ною. Під час читання Етер 2, порівняйте подорож Яредійців 
до землі обіцяної з вашим поступовим просуванням до 
целестіальною царства. Старійшина Гордон Б. Хінклі, на 
той час член Кворуму Дванадцятьох Апостолів, навчав, що 
наша подорож крізь життя також буде нелегкою: 

«Мені зустрічалося дуже багато людей, які скаржилися на 
тягар покладених на них обов'язків. Дійсно, це велике напру
ження. А ще багато, дуже багато чою потрібно зробити . . .  
Погляньмо на це під іншим кутом зору. Євангелія - це добрі 
новини. Люди є, щоб .мати радість. Будьте щасливими! 
Нехай це щастя сяє на ваших обличчях і юворить словами 
ваших свідчень . . .  

Мені подобаються слова Дженкінса Ллойда Джоунса . . .  

«Кожний, хто уявляє, що щастя є звичайним станом, 
той змарнує багато часу на біганину з вигуками, що йою 
пограбували. 

Більшість ударів пролітає повз ворота. М'ясо найчастіше 
жорстке. Більшість дітей виростають, щоб стати пере
січними людьми. Більшість щасливих шлюбів вимагають 
високою ступеню взаємної терпимості. Найчастіше робота 
є нудною, а не навпаки. 

Життя схоже на подорож залізницею старих часів -
затримки, запасні колії, дим, курява, іскри й тряска. В усе це 
інколи вкрапляються прекрасні пейзажі та захоплюючі 
пориви прискорення. 

Весь фокус полягає в тому, що ми маємо бути вдячні Господу 
за те, що Він дозволив нам їхати. (Deseret News, 12 Іunе 1973)>> 
(Four Imperatives for Religious Educators [address to 
religious educators, 15 Sept. 1978], 4). 

Розум іння П исань 

Етер 2 : 1 3  - «Моріанкумер» 

«Під час перебування 
в Кертленді у старійшини 

Рейнольдса Кехуна народився 
син. Одного ДНЯ, коли Прези
дент Джозеф Сміт проходив 

повз двері його дому, він 
покликав пророка і запросив 

його благословити немовля 
і дарувати йому ім'я. Джозеф 
зробив це і дав хлопчикові ім'я 

Магонрі Моріанкумер. Завер
шивши благословення, він 
поклав дитину на ліжко, і, обер

нувшись до старійшини Кехуна 
сказав: «Ім' я, яке я дав твоєму 

синові, Є ім'ям брата Яреда; 
Господь щойно відкрив це мені» 

(<<Questions and Answers,» Improvement Era, July 1905, 705). 

Вивчення Писань 
Виконайте два з наступних завдань (А-В) під ч а с  вивчення 

Етер 2. 

А Дайте відповідь на запитання 

Уявіть, що ваш друг, який не належить до Церкви, просить 
вас пояснити йому значення терміну «земля обіцяна» (Етер 2:9) . 
Користуючись Етер 2:8-12, напишіть, що саме ви могли б ска
зати, аби допомогти своєму другові зрозуміти одне з визначень 

цієї фрази. Це визначення пов'язано з землею, про яку йдеться 
в цих віршах. 



6 
Н апи ш іть висновок, основою я кого 
є фраза «отже , м и  бач и мо» 

Прочитайте Етер 2:13-16 і подумайте про те, який саме урок ми 

отримуємо з цих віршів. Потім, напишіть висновок, основою 

якого є фраза «отже, ми бачимо», в якому наведіть підсумок 

того, чого саме Господь бажає нас навчити на цьому прикладі. 

в Зробіть м ал юнок 

1. Перегляньте Етер 2:16-25 і намалюйте Яредійські барки 

такими, як ви їх собі уявляєте. Ваш малюнок повинен 

ілюструвати, як саме ці барки зберігали свою плавучість 

і чому їхня конструкція була вдалою. 

2. Виходячи з Етер 2:1-7; 6:1-4 складіть перелік того, що 

Яредійці взяли с собою в барки. 

Етер 3 
СвящеІПІе видіІПІЯ 

Яку саме рису характеру ви бажали б закарбувати у свідо
мості людей як притаманну вам? Брат Яреда був знаний 
своєю вірою. І дійсно, завдяки своїй вірі він бачив доземного 

Ісуса Христа. Старійшина Джеффрі Р. Холланд, член Кворуму 
Дванадц,ятьох Апостолів, пояснив, що коли Христос говорив: 
«Ніколи я не показував себе людині, яку я створив» (Етер 3:15), 
Він «говорив братові Яреда: «Ніколи я не показував Себе 
в такий спосіб, не з Моєї власної волі, але змушений однією 
тільки вірою того, хто дивиться». Як правило, пророків 
запрошували до присутності Господа . . .  Очевидно, що сам 
Господь нагородив безnрец,едентну віру ц,им безnрец,едентним 
видінням» (Christ and the New Covenant, 23). Під час 
вивчення Етер 3, зауважте, чого ще, стосовно сили віри, ви 
можете навчитися у брата Яреда. 

Розуміння Писань 

Етер 3 

Два камінці (вв. 23, 28) - Урім і Туммім 

Вивчення П исань 

Виконайте завдання А та Б під час вивчення Етер 3. 

А П роч итайте і знайдіть відповіді 

Дайте відповіді на наступні запитання під час вивчення 

Етер 3:1-8: 

1 .  Навіщо брат Яреда виплавив прозорі камінці? 

2. Чому брат Яреда думав, що Господь може розгніватися? 

3. Про що саме молився брат Яреда? 

Що саме ви дізнал ися? 

Брат Яреда, під час подій, описаних у розділі Етер 3, отримав 

багато знань про Ісуса Христа, який є «світло, і життя, і істина 

світу» (Етер 4:12). Складіть перелік принаймні десятьох істин, 

які ви дізналися про Спасителя з розділу Етер 3. 

Етер 4 
Покайтеся і прийдіть до Христа 

Як ви пам'ятаєте, частину пластин з золота, які отримав 
пророк Джозеф Сміm, було заnечатано. Чи замислювалися ви 
над тим, що міститься в ц,ій частині священного літопису? 
В розділі Етер 4 Мороній наводить деякі пояснення щодо 
змісту ц,ього літоnису. Під час читання, знайдіть відповіді на 



наступні запитання: «3 якої причини ми не отримали для 
вивчення літопис брата Яреда? Що має виповнитися перед 
тим, як ц,ей літопис буде відкрито? Що вимагатиметься від 
кожного з нас? 

Етер 4 

Тлумачі (в. 5) - Урім і Туммім 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А та завдання Б чи В під час вивчення 
Етер 4. 

А Поясніть його можливу відповідь 

Виходячи з того, що ви дізналися з Етер 4:1-6, напишіть, які, 
на ваш погляд, відповіді на наступні запитання міг би дати 
Мороній: 

1. Чому було необхідним сховати літопис та тлумачі? 

2. Що повинно статися перед тим, як літописи буде явлено? 

3. Назвіть що-небудь з прочитаного вами в літописі? 

Б Н апишіть визн ачення 

Прочитайте Етер 4:11-12 і напишіть визначення слова ообро 
в контексті цих віршів. 

в Н аведіть підсумок речення 

Скориставшись кожним з наступних слів: Іновірці, покажу, 
зірвете, розгорнуться, почалися, піднесено, напишіть два або 
три речення, в яких висловлюватиметься головна ідея уривку 
Етер 4:13-19. 

Етер 5 
Обіцяння стосовно трьох свідків 

Розділ Етер 5 є посланням Моронія майбутньому перекла
дачеві Книги Мормона - пророку Джозефу Сміту. Уявіть, 
які почуття мав пророк Джозеф Сміт, коли дізнався з ц,ього 
розділу, що три інші свідки побачать пластини з золота. 
Що саме в посланні Моронія також становило, на ваш погляд, 
особливий інтерес для нього? 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А та Б під час вивчення Етер 5. 

А Н апишіть своє свідчення 

Прочитайте Етер 5:3, звертаючи увагу на слово напевно. 

1. Прочитайте «Свідчення трьох свідків» на перших сторінках 
Книги Мормона. Завдяки чому вони мали змогу <<зна[ ти] 
напевно» про істинність Нефійського літопису? 

2. Опишіть подію зі свого життя, пов'язану з Книгою Мормона, 
яка допомогла вам дізнатися про її істинність. 



6 Дайте пояснення 

Прочитайте Етер 5:4-6 і поясніть, чому, на вашу думку, 
Господь потребує свідків й прикликатиме їх для свідчення про 
істинність Книги Мормона. 

Етер 6 

Яредійці перетинають океан 

Наскільки небезпечною й жахаючою мала бути подорож 
nеретинаючих океан Яредійців! Зауважте, як саме допоміг їм 
Господь і як надав втіху. Через деякий час після прибуття 
до землі обіц,яної в народі з'явилося бажання, яке серйозно 
стурбувало брата Яреда. Під час читання, замисліться над 
тим, чому саме люди просили ц,ього, хоча й знали, з якими 
почуттями робив ц,е їхній провідник. 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А та Б під час вивчення Етер 6. 

А Зробіть запис в уя вному щоденнику 

Прочитайте Етер 6:1-11 і уявіть себе пасажиром однієї 
з Яредійських барок. 

1. Зробіть запис в уявному щоденнику, описуючи один 
з типових днів. За бажанням, включіть інформацію про стан 
барок, умови подорожі, опишіть небезпечні моменти та 
щасливі часи. 

2. Порівняйте труднощі, що постали перед ними, з трудно
щами, які постають перед вами під час просування життєвим 
шляхом. Опишіть, що саме у вашому житті є для вас 
«світлом» і, як це благословляє ваше життя. 

З робіть заяву для преси 

Уявіть, що телерепортери беруть інтерв'ю в Яреда і його сім'ї, 
цікавлячись їхнім ставленням до бажання народу мати царя. 
Виходячи з того, про що ви дізналися в Етер 6:22-30, напишіть, 
як, на ваш погляд, наступні люди відповіли б на поставлені 
до них запитання: 

• Брат Яреда: «Ви проти царського правління. Чому?» 

• Яред: «Як ви ставитеся до ідеї царського правління?» 

• Пейгаг «Віднині ви - цар. Що ви скажете з цього приводу?» 

• Орійга: «Віднині ви - цар. Чому саме ви згодилися?» 

Етер 7 

СИЮl Орійги 

Порада брата Яреда, в якій він не схвалював ц,арського правління, 
була натхненною. Конфлікти й жага влади, спричинена 
правлінням ц,арів, є ілюстрацією ц,ього. Нащадки Орійги боро
лися один з одним за контроль над ц,арством. Злочестивість 



серед провідників вела до злочестивості серед народу. Під час 
читання Етер 7, зверніть увагу на те, що зрештою привело 
людей до покаяння. 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А під час вивчення Етер 7. 

А Хто є хто? 

Уважно дослідивши Етер 7:1-8:7, накресліть у своєму зошиті 
генеалогічну таблицю за наведеним зразком. 

1. 3аповніть незаповнені частини таблиці. 

2. Позначте імена тих з них, хто були царями. 

3. Позначте літерою «П» імена тих, хто були праведними, 
а літерою «3» - тих, хто були злочестивими. 

4. Дайте відповіді на наступні запитання щодо таблиці: 

а. Як саме ця інформація демонструє виповнення 
пророцтва брата Яреда, наданого ним в Етер 6:23? 

б .  Хто саме з цієї родини справив на вас найбільше 
враження? Чому? 

Етер 8 

Поява таемних змов 

Поки Яредійські провідники боролися між собою за владу й 
багатство, проблеми накопичувалися. Але становище, описане 
в Етер 8, значно погіршилося. Зверніть увагу на те, як саме 
було привнесено зло, під впливом якого Яредійський народ 
врешті зазнав винищення. Мороній завершує розділ суворим 
попередженням до всіх своїх майбутніх читачів. Як саме ц,е 
попередження стосується й вас? 

Розуміння Писань 
Етер 8 

Клятви (вв. 15-16, 20) - обіцяння 

Етер 8 : 9 - 22 - Таємні змови 

Таємна змова - це група злочестивих людей, які таємно 
об'єднуються, щоб обманювати, чинити шахрайство, красти, 
вбивати або робити все необхідне для здобуття багатств, 
розкоші чи влади (див. Геламан 7:21; 8:26-28). Перша таємна 
змова сталася між Сатаною та Каїном, який убив свого 
брата Авеля (див. Мойсей 5:28-32). Таємні змови привели до 
знищення народів у дні Ноя, а також до повного винищення 
Яредійської та Нефійської цивілізацій (див. Етер 8:21) . 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А під час вивчення Етер 8. 

А Голос застереження 

Напишіть застереження, які б ви дали в наступних ситуаціях: 

1. Ви - таємний агент поліції і дізналися про план Акіша 
(див. Етер 8:4-12). Напишіть рапорт, попереджуючи свого 
керівника про цей таємний план. 

2. Пророк дав вам доручення виступити з промовою, текстом 
якої має бути Етер 8:20-26. Напишіть декілька речень, опису
ючи застереження, якого потребують сучасні члени Церкви. 

Етер 9 

Наслідки дій тих, 
хто жадае влади й грошей 

в розділі Етер 9 розкриваються найкращі й найгірші сторони 
Яредійського суспільства. Тут ви прочитаєте про злочес
тивих ц,арів та ц,арів, які були праведними, синів, які були 
вірними, та синів, які збунтувалися проти своїх батьків. 
Під час читання зверніть увагу на те, наскільки змінився 
народ і ц,арі по мірі зростання злочестивості. 

Розуміння Писань 
Етер 9 

Куреломи і кумоми (в. 19) - � того, якого виду були ці 
достовірні відомості стосовно : тварини, відсутні 



Етер 9 - Хто є хто в Етер 9? 

Нижче наведено хронологічну шкалу, за допомогою якої вам 
буде легше розібратися серед багатьох осіб та подій, описаних 
в Етер 9. 

Злочестивїсть не може при нести щастя 

Коріантум 
Прав- Німра, стає 
ління син наступним 

Яреда - Акіша, Омер царем. 
злочести- втікає й поверта- Він є Пророки 

Boro приєдну- ється праведним. застері-
сина царя ється до й здобуває Він бачить rають 

Омера. Омера. царство. Спасителя. 

Цар Омер Царя Яреда Мир та Ком стає Голод -
втікає вбито йorо велике царем після і люди 
заради дочкою та їі процві- Коріантума. стають 

спасіння чоловіком, тання під Хет - смирен-
CBoro Акішем, час йоrо син, ними. 

життя. який також правління орrанізовує 
убив однorо Емера - таємну змову 

зі своїх наступноrо й вбиває 
синів. царя. cBoro батька. 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А під час вивчення Етер 9. 

А П ідготуйте доповідь 

Користуючись Етер 9:1-9 напишіть, що саме міг сказати Німра 
стосовно того, що коїться в царстві, під час своєї доповіді Омеру. 

Етер 10 

Царі Яредійців 

Виникає враження, що попередні події нічога не навчили 
ЯредіЙц.ів. Вони повторювали ті самі гріхи знов і знов. Під 
час читання Етер 10, розгляньте, який зв'язок існував між 
nроцвітання.м і проблемами ЯредіЙц.ів. Якога саме уроку 
бажав навчити нас Мороній своєю розповіддю про багатьох 
Яредійських царів? 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання Б та завдання А чи В під час вивчення 
Етер 10. 

А Н ап и ш іть рекомендаці ю 

Перегляньте Етер 10:1-8 і декількома реченнями відрекомен
дуйте Шеза та його сина Ріплакіша. Пам'ятайте, що в рекомен
дації мають висвітлюватися досягнення цих людей та внесок, 
зроблений ними на посаді провідників. 

Розсудіть 

1. У своєму зошиті складіть перелік дванадцятьох Яредійських 
провідників з Етер 10:9-34. 

2. Біля кожного імені вкажіть наступне: цей провідник 
дотримувався заповідей; не дотримувався заповідей ; 
ви невпевнені. 

Поясн іть фразу 

В Етер 10:28 Мороній написав, що «ніколи не могли люди бути 
благословеннішими, ніж вони були». 

1. Про кого саме він говорить? 

2. 3 якою метою, на вашу думку, Мороній робить цей 
висновок? 

Етер 11 

Пророки попереджують 
про ВИlШщеІПІЯ 

Божих пророків покликано проповідувати покаяння. Люди, 
які слідують за пророками, бачать, що Бог дотримується 
Свога слова. Вони отримують обіцяні Ним благасловення. 
Ті, хто не слідують за пророками, відсічені від цих благасловень 
(див. УЗ 1:14). Пророки неодноразово застерігали ЯредіЙц.ів, 
щоб ті покаялися. В наш час, як і в часи минулі, їхнім гало
сом застережено злочестивих: «Покайтеся і прийдіть до 
Господа». Якщо вони не покаються - винищення очікує їх. 
Під час читання про те, як ЯредіЙц.і винищили свою цивілі
зац.ію, замисліться, чога саме ви можете навчитися на 
їхніх помилках. 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А чи Б під час вивчення Етер 11. 

А Н ап и ш іть пояснення 

Перегляньте Етер 11:1-5, 13-23 і дайте відповіді на наступні 
запитання: 

1. Чому Яредійці відкидали пророків і намагалися вбити їх? 

2. Яким чином, на ваш погляд, люди можуть відкидати 
пророка у наш час? 

3. Чому, на вашу думку, важливо слідувати пораді пророка? 



6 П оя с н іть схе му 

Розгляньте наступну схему під час вивчення Етер 11:5-12. 

в. 8 

вв. 6-7 в. 10 

в.  11 

в. 12 

1. Визначте ключові події у кожному зі згаданих посилань. 

2. Поясніть, як це графічне зображення представляє те, що 
відбувалося серед Яредійського народу. 

Етер 12 

Важливість віри, надії та милосердя 

Що становить собою віра в Господа Ісуса Христа ? У який 

спосіб вона може вдосконалити ваше життя? Як зростання 

вашої віри дає вам силу благословляти життя інших людей ? 

Які приклади підтверджують, що віра є силою? Як Бог допо

магає нам здобути віру? Як збільшення особистої віри в Бога 

дає вам силу благословляти життя інших людей ? Мороній 

дає відповіді на ці та інші важливі запитання, навчаючи на 

власному досвіді про віру, надію та милосердя. 

Розуміння Писань 

Етер 12 

Скуштувати (вв. 8-9) -
отримати 

Милосердя (вв. 28, 34-37) -
чиста любов Христа 

Вивчення Писань 

Виконайте два з наступних завдань (А-В) під час вивчення 
Етер 12. 

А Опанува н н я  П и сань - Етер 1 2 : 6  

Уявіть, що ви отримали листа від свого друга - дослідника 
Церкви, який має сумніви щодо розповіді пророка Джозефа 
Сміта про Перше Видіння і просить навести докази істинності 
цієї розповіді. Користуючись Етер 12:4-9, напишіть йому 
листа у відповідь. 

Складіть перел і к  

Прочитайте Етер 12:10-22. 

1. Складіть перелік прикладів чудес або див, які згадував 
Мороній, навчаючи про віру. 

2. Виберіть одне з цих чудес і напишіть, де саме в Писаннях 
знаходиться запис про нього. 

3. Своїми словами наведіть підсумок головної ідеї, якої 
Мороній навчав за допомогою цих прикладів. 

Опанува н н я  П и сань - Етер 1 2 : 27 

Уявіть, що вас запросили провести урок, спираючись на Етер 
12:27-29. Напишіть приклад, який ілюструватиме, як цей 
уривок Писання знаходить своє застосування в сучасних подіях. 



Етер 13 

Новий €русалим 

Як стверджується в десятому уложенні віри, ми віримо, що 
«Сіон (Новий Єрусалим) буде побудовано на Американському 
континенті». Чи замислювалися ви над тим, що ц,е означає 
де саме буде побудовано Сіон, коли йога буде побудовано, 
хто будуватиме йога? Це nророц,тво має велику важливість 
напередодні подій перед Другим пришестям Спасителя. 
Під час читання Етер 13, зверніть увагу на те, що саме 
стосовно Новога Єрусалиму ми дізнаємося з ц,ьога розділу. 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А чи Б під час вивчення Етер 13. 

А Н апишіть енциклопедич ну статтю 

Вас запросили написати статтю «Місто Новий Ерусалим»для 
дитячої енциклопедії Користуючись Етер 13:1-12, напишіть 
статтю обсягом в пятдесят слів таким чином, щоб вона була 
зрозумілою одинадцятирічній дитині. 

в уя вному 

Прочитайте Етер 13:13-22 і 
напишіть чотири невеличкі 
записи в уявному щоденнику, 
уявивши, що ви разом 
з Етер ом переховуєтесь у тому 
ж самому місці. Ваші записи 
мають охоплювати весь 
період переховування Етера. 

Етер 14 

Час великої війІШ та ВИІШщення 

Чи могли Яредійц,Ї стати більш брутальними й злочести
вими, ніж вони стали? Під час читання Етер 14 замисліться 
над тим, чому Мороній описав ц,ю надмірну злочестивість 
ЯредіЙц,Їв. Чому ц,ей урок з Книги Мормона є настільки 
важливим? 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А та Б під час вивчення Етер 14. 

А Визн ачте , хто є хто 

В Етер 14:1-17 крім Коріантумра згадуються ще чотири 
провідники ЯредіЙців. 

1. Вкажіть імена цих чотирьох людей. 

2. Поясніть, що сталося з кожним з цих провідників та 
з Коріантумром. 

Н адішл іть репортаж 

Ви - фронтовий репортер, відповідальний за надсилання 
репортажів для тих, хто не бере участі у війні. Перегляньте 
Етер 14:18-31 і напишіть своєму редактору три стислі 
репортажі, які допоможуть вашим читачам зрозуміти, що 
саме відбувається на Яредійській громадянській війні. 



Етер 15 

Кінець Яредійської цивілізації 

Це був кінець ЯредіЙLjiв. Чи вижив хто-небудь ? Що сталося 
з пророком Етером? Читаючи опис Моронія про винищення 
ЯредійLjiв, пам'ятайте, що НефійLji, повторюючи долю 
ЯредійLjiв, навели на себе винищення. Що міг згадувати 
Мороній, описуючи ЯредійLjiв? Поміркуйте над уроками, які 
ми маємо вивчити на прикладі цих колись великих народів. 

Розуміння Писань 
Етер 15 

Кожна крихта (в. 3) - кожна деталь, повністю все 

Вивчення Писань 
Виконайте два з наступних завдань (А-В) під час вивчення 
Етер 15. 

А Н ап и ш іть л иста 

Прочитайте Етер 15:1-12 і напишіть листа, якого, на вашу 
думку, Коріантумр міг написати своїй сім'ї. 

П оясн іть , чому 

Уважно прочитайте Етер 15:19 і декількома реченнями поясніть, 
чому ситуація, описана в Етер 15:13-22 була настільки жахливою 
для ЯредіЙців. 

в чому полягає урок? 

Прочитайте Етер 15:19 і напишіть, у чому, на вашу думку, 
полягає урок, якому Мороній бажав нас навчити на прикладі 
Яредійського народу (див. також Омній 1:20-22). 



Свідчення Моронія, ніби знак оклику наприкінці речення, 

завершує Книгу Мормона. Господь дав Моронію надзвичайне 

бачення нашого часу. Говорячи про нас, Мороній свідчив: 

«Ось, я звертаюся до вас, нібито ви присутні тут, і все ж вас немає. 

Але знайте, Ісус Христос показав мені вас, і я знаю ваші діла» 

(Мормон 8:35). Маючи його пророчу перспективу, важливо 

більше дізнатися про Моронія та його послання. 

Ким був Мороній? 
Старійшина Марк Е. Петерсен, член Кворуму Дванадцятьох 

Апостолів, пояснив, що Мороній «жив в Америці близько 

1500 років тому і був тогочасним пророком Бога. Він і його 

батько Мормон були істориками народу, який раніше населяв 

цю землю. Вони писали історію свого народу, гравіюючи 

їі на пластинах з золота, щоб захистити записи від руйнівного 

впливу часу, бо цей літопис мав набути надзвичайної важли

вості в останні дні» (in Conference Report, Oct. 1983, 41; or Ensign, 

Nov. 1983, 29). 

Мороній сховав священний літопис на горі Кумора близько 

421 року від Р. Х. Там пластини й залишалися до 22 вересня 1827 

року, коли Мороній, вже як ангел, що діяв, маючи дору-

чення від Господа, надав пластини пророку Джозефу Сміту 

для перекладу (див. Джозеф Сміт - Історія 1:59). 

Чому я маю читати книгу Моронія? 
Мороній завершує свою книгу запрошенням для всіх: «Прий

діть до Христа» (Мороній 10:32). У цих розділах ви знайдете 

повчання Моронія стосовно того, як саме це зробити. Чесному 

шукачеві істини він пояснює шлях судження між добром 

і ЗЛОМ (див. Мороній 7:13-19) та шлях пізнання істинності Книги 

Мормона (див. Мороній 10:4-5). Він також включив важливі 

деталі, які допомагають визначити ознаки та діяння істинної 

Церкви Ісуса Христа (див. Мороній 1-6, 8:10-12; 10:8-18). Мороній 

свідчив, що лише через Ісуса Христа нас може бути освячено 

й удосконалено. Це глибоке послання є належним завершенням 

послання Книги Мормона, яке полягає в тому, щоб переконати 

всіх, що «Ісус є Христос, Бог Вічний» (титульна сторінка Книги 

Мормона). 

Мороній 1-3 

Влада свяuценства 

Уявіть себе самотнім. Немає оселі, ваших друзів і сім'ю 
вбито, а їхні вбивці нині шукають і вашого життя. Таким 
було становище Моронія, коли він завершував батьківський 
літопис. Мороній, хоч і вважаючи, що для ведення записів 
у нього немає достатньо часу, старанно додавав те, що, 
на його думку, мало бути цінним для майбутніх поколінь. 
Під час читання Мороній 1-3 зауважте важливі вчення та 
обряди євангелії, а також принципи управління Церквою. 

Розуміння Писань 

МОРОllій 2 

Учням (в. 1 ) - дванадцятьом провідникам Церкви серед 

Нефійців 

МОРОllій 3 

Висвячувати (вв. 1, 3-4) - надавати владу священства 

Вивчення Писань 
Виконайте два з наступних завдань (А-В) під час вивчення 

Мороній 1-3. 

А Н ап и ш іть л и ст - п одя ку 

Перегляньте Мороній 1 і напишіть цьому пророкові лист 

подяку, окремо визнаючи складнощі, яких він зазнав, та 

висловлюючи свою вдячність за його роботу. 
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Дайте пояснення л юди н і , 

я ка не н алежить до Церкви 

в Н а п и ш іт ь  конспект 

Уяві ть, що ваш друг який 
не належить до Церкви, 
з' являється на причасних 
зборах і бачить, як людину 
конфірмують у члени 
Церкви. Користуючись 
Мороній 2, напишіть, що 
саме ви сказали б своєму 
другові стосовно цього 
обряду та влади, якою 
дається дар Святого Духа. 

Ваш єпископ або президент філії запросив вас розповісти комусь 
із юнаків про Ааронове священство, спираючись на Мороній 3. 
Напишіть конспект того, щО ви викладатимете йому. 

Мороній 4 -5 
Причасні молитви 

Старійшина Девід Б . Хейт, член Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів, сказав: «Наш найЦінніший духовний досвід 
поклоніння на причасних зборах полягає у священному обряді 
причастя, бо він забезпечує можливість зосередити розум 
і серце на Спасителі та Йога жертві» (іn Conference Report, 
Sept.-Oct. 1989, 75; or Ensign, Nov. 1989, 61). Дуже доречно, 
що Мороній, отримавши натхнення зробити це, включив 
молитви причастя до свога літоnису. 

Розуміння Писань 
МОРОllій 4 

ОСВЯТИТИ (в. 3) - зробити святим, очистити 

Мороній 5 : 1  - Причастя 

Звертаючись до молодих чоловіків Церкви, старійшина Роберт 
Д. Хейлз, член Кворуму Дванадцятьох Апостолів, сказав: 

«Молоді диякони, вчителі та священики, чи маєте ви гідність, 
щоб брати участь у підготовці, рознесенні та благословенні 
причастя? Ці обов' язки є священними. Хліб і вода є символами 
плоті й крові Христа, вони представляють Його спокутну 
жертву. 

Замисліться над цим на хвилинку. Обряд причастя, в якому 
ви берете участь щотижня, виконується в пам' ять Спокути 
Ісуса Христа. Чудовий дар Спокути долає фізичну смерть безу
мовно, він також є нескінченним, оскільки ЙОГО призначено 
для всіх, хто приходив ЧИ будь-коли прийде в це смертне 
життя. Через Спокуту всіх нас викуплено від Падіння Адама 
й буде воскрешено. 

Однак, щоб повнота благословень Спокути вплинула на наше 
життя і дозволила нам повернутися й жити з нашим Небесним 
Батьком, ми повинні покаятися в наших гріхах і бути вірними 
в дотриманні заповідей Бога. Так, викупительні благословення 
покаяння та прощення є важливою частиною Спокути, 
але вони обумовлені нашою вірністю в дотриманні заповідей 
і обрядів Бога. 

О, наскільки Господь благословляє гідних носіїв Ааронового 
священства, які благословляють і розносять причастя вірним 
членам Церкви в пам'ять про Нього! І наскільки Він благо
словляє тих, ХТО гідно причащається!» (in Conference Report, 
Apr. 1996, 50; or Ensign, Мау 1996, 35-36). 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А під час вивчення Мороній 4-5. 

А П ам ' ятайте завіт 

Причащаючись, ми поновлюємо завіти, складені нами під час 
хрищення. Уважно прочитайте причасні молитви в Мороній 4:3 
та 5:2, а потім дайте відповіді на наступні запитання: 

1. Які саме обіцяння ви даєте Богові, коли причащаєтеся? 

2. Які благословення Господь обіцяє тим, хто дотримується 
своїх завітів? 

3. Чи можете ви встановити ціль, яка допомагатиме вам 
дотримуватися завітів, поновлюваних вами під час причастя? 
Вкажіть цю ціль. 
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Мороній 6 

Церква мае збиратися разом часто 

Чи доводилося вам відчувати, що ви неспроможні виконати 
щось дуже важливе в Церкві через свій молодий вік ? Мороній 
дає деякі основні настанови як молодим, так і тим, хто 
в літах, стосовно Їхньога членства в Церкві. Під час читання 
Мороній 6, поставте собі наступні запитання: «Що особисто 
я роблю, аби насичувати свою сім'ю і друзів «добрим словом 
Бога» ? Як саме я можу допомагати робити Церковні збори 
більш духовними ?» 

Розуміння Писань 
Мороній 6 

Плід достатній (в. 1) 
діяння, які вказують 

Вивчення Писань 

: Заслуги (в. 4) - Спокуту та 
� риси характеру, якості, 
: достоїнства 

Виконайте завдання А чи Б під час вивчення Мороній 6. 

А Дайте пояснення подрузі 

Ваша подруга написала вам листа, пояснюючи, що вона бажає 
приєднатися до Церкви. Прочитайте Мороній 6:1-4 і напишіть 
їй листа, пояснюючи: 

1. Вимоги для хрищення. 

2. Чого саме Господь очікує від неї після її хрищення. 

3. Допомогу, яку вона отримуватиме від інших членів Церкви 
після свого хрищення. 

Б Поговоріть з провідни ком Церкви 

Поговоріть з провідником свого приходу чи філії або 
з членом сім'ї та запишіть його пояснення наступних фраз 
з Мороній 6:5-9: 

1. «Розмовляти один з одним про благополуччя своїх душ» 
(в. 5) 

2. «Суворо стежили, щоб не було ніякого беззаконня 
серед них» (в. 7) 

3. «Засуджували його перед старійшинами» (в. 7) 

4. «Їм прощалося» (в. 8) 

5. «Збори проводилися . . .  за подобою діянь Духа» (в. 9) 

Мороній 7 

дух Христа дано кожній людині 

Наскільки уважно ви прислухалися б до пророка, якби він 
виступив з промовою у вашому приході чи філії? В одному 
з тогачасних місць поклоніння пророк Мормон звертається 
до своїх людей з посланням, значну частину якога Мороній 
включив до розділу Мороній 7. Зауважте, чога саме навчав 
Мормон щодо молитви, щодо тога, як відрізнити добро від 
зла, а також тога, завдяки чому чудеса стають можливими. 
Замисліться над словами Мормона про милосердя та над 
тим, чому воно є необхідним для вічнога життя. 

Найвеличнішим актом Христовою милосердя була Спокута. 

Розуміння Писань 
Мороній 7 

Принаджує (вв. 12-13) 
підохочує, спокушає 

Довго терпить (в. 45) -
терпить не ремствуючи 

Мороній 7:6 - 9  - Чи є ваші наміри чистими? 

Старійшина Даллін Х. Оукс, член Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів, навчав: 

Ми не тільки повинні робити те, що вірно. Основою наших 
вчинків повинні бути правильні причини. Сучасний термін 
цього - ообра мотивація. Писання часто визначають цей нале
жний світогляд словами щирий намір у серці або щирий намір. 

Писання прояснюють, що Бог розуміє наші наміри і судитиме 
наші вчинки, залежно від них. Якщо основою наших дій 
не є правильні причини - наші вчинки не вважатимуться за 
праведність» (Риrе іn Heart [1988] , 15). 



Мороній 7:45 - 47 - Милосердя , що це? 

Старійшина С. Макс Колдвелл, на той час член кворуму 
Сімдесятників, сказав: «Милосердя є не лише приписанням 
чи принципом, не лише словом, яке описує вчинки або риси. 
Скоріше - це внутрішній стан, який необхідно розвинути 
й відчути, щоб зрозуміти. Ми маємо милосердя тоді, коли воно 
стає частиною нашої природи. Люди, які мають милосердя, 
мають більшу любов до Спасителя, вони обдаровані Його 
любов'ю і люблять інших людей, як Він» (in Conference Report, 
Oct. 1992, 40; or Ensign, Nov. 1992, 30) . 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання Г та два з завдань (А-В) під час вивчення 
Мороній 7. 

А З аверш іть речення 

Користуючись Мороній 7:1-11, завершіть наступні речення: 

1. Мормон вважав людей вірними членами Церкви, оскільки . . .  

2. Молитви, які не є щирими, не приносять користі, 
оскільки . . .  

Б Оп анування Писань - Мороній 7 : 1 6 - 1 7  

Президент Езра Тефт Бенсон сказав: «Давайте користуватися 
[Мормоновим] стандартом для судження: того, що ми читаємо, 
музики, яку ми слухаємо, розважальних програм, які ми диви
мося та думок, що виникають у нас. Давайте будемо більш 
подібними до Христа» (in Conference Report, Apr. 1986, 100; 
or Ensign, Мау 1986, 78). Прочитайте Мороній 7:12-19 і складіть 
перелік тих критеріїв, за якими ви можете сказати про щось, 
чи добре воно чи зле. 

в Віра,  н адія та м илосердя 

Позначайте слова віра, надія та милосердя, зустрічаючи їх 
в Мороній 7:21-48; Етер 12:3-36 та Мороній 10:20-23. Наведіть 
стисле описання того, що ви дізналися про віру, надію та 
милосердя. 

r Оп анування Писань - Мороній 7 : 45 

Користуючись Мороній 7:45-48, висловленням старійшини 
Колдвелла з розділу «Розуміння Писань» та прикладами того, 
як людина може виявити чисту любов Христа, напишіть 
конспект 3-5 хвилинного виступу, присвяченого милосердю, 
в якому говорилося б про те, як ми можемо бути більш схо
жими на Спасителя в нашому звичному, повсякденному житті. 

Мороній 8 

Хрищення та малі діти 

Чи відомо вам, чому дітей не христять, доки їм не випо
вниться вісім років? Мормон пояснює причину ц.ьога в листі 
до свога сина Моронія. Мороній включив ц.ю важливу наста
нову до священнога літоnису. Замисліться над повчаннями 
Мормона і зауважте, як саме вони свідчать про силу Спокути 
Ісуса Христа. 

Розуміння Писань 
Мороній 8 

Серйозний глум (вв. 9, 23) - : Жовчі гіркоти (в. 14) -
серйозне виявлення неповаги � Див. розділ «Розуміння 

� Писань» до Алма 36:18 (с. 123) 

Мороній 8 :8 - 24 - Хрищення дітей 

Вивчення Писань 

у 1830 році пророк Джозеф 
Сміт дізнався, що «малих 
дітей викуплено від засну
вання світу» через Христа. 
Вони «не можуть грішити, 
бо силу не дано Сатані 
спокушати малих дітей, 
доки вони не стають 
підзвітними переді мною» 
(УЗ 29:46-47). Пізніше, 
в 1831 році, Господь відкрив 
пророкові, що діти 
вважаються підзвітними по 
досягненні восьмирічного 
віку (див. УЗ 68:25-27). 

Виконайте завдання А та Б під час вивчення Мороній 8. 

А Що саме ви могл и  б сказати? 

Ваші сусіди не належать до Церкви. Їхня новонароджена 
дитина несподівано померла. Перегляньте Мороній 8:5-22 і, 
виходячи з повчань Мормона, напишіть листа, який втішив 
би їх. Включіть до нього Мормонове пояснення того, чому малі 
діти не мають потреби в хрищенні. 



6 З в ' яжіть уривок П исання з історією 

Прочитайте Мороній 8:25-26 і складіть перелік принципів, 
проілюстрованих у наступній історії: 

Вчора ввечері Томаса було хрищено. Йому дев'ятнадцять 
років. Вперше він почув про Церкву від товариша по коледжу. 
Місіонери навчали його, і після цього він облишив вживання 
кави, чаю та пива. Йому подобається відвідувати Церкву. 
у нього з' явилися нові друзі. Старі його друзі кажуть, що він 
змінився - став дещо обережнішим, вдумливішим, подорослі
шав, але повністю облишив розваги. Томас радісно вдивляється 
у своє Церковне майбутнє. Він сподівається вирушити на 
місію, як тільки виповниться один рік його членства в Церкві, 
аби допомогти іншим людям знайти те, що знайшов він. 

Мороній 9 
Надії для Нефійців майже немае 

Невдовзі після прибуття до землі обіцяної Легій пророкував 
своєму народові, що «після тога як вони одержали такі великі 
благасловення від руки Господа», якщо вони «відвернуться 
від Святога Ізраїля, істиннога Месії, їхньога Викупителя і 
їхньога Бога, то знайте, покарання йога справедливе впаде 
на них» (2 Нефій 1:10). Він сказав, що Бог «відніме у них землі, 
якими вони володіють, і зробить так, що вони будуть розсіяні 
і покарані», а також, що «серед них будуть кровопролиття 
і великі випробування» (вв. l1-12). Читаючи Мормоновога листа 
до йога сина Моронія, зауважте причини, з яких пророцтво 
Лег ія мало ось-ось здійснитися. Які саме уроки з розділу 
Мороній 9 можуть допомогти вам чинити опір злочестивості 
в сучасному світі? 

Розуміння Писань 
Мороній 9 

Скинії з глини (в. 6) - смертного тіла 

Мороній 9 :9  - Чому закон цнотл ивості 

є настільки важливим? 

Старійшина Ричард Г. Скотт, член Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів, навчав: «Сексуальна аморальність створює пере
шкоду впливові Святого Духа та всьому, що пов'язано з ним: 
духовному піднесенню, проясненню й наділенню силою. 
Вона спричиняє могутню фізичну та емоційну стимуляцію. 

3 часом це переростає у нестримну пристрасть, яка веде пору
шника до більш серйозних гріхів. Вона породжує егоїзм і може 
призвести до агресивних вчинків, таких, як жорстокість, аборт, 
згвалтування та злочин з насильством над особистістю. Стиму
ляція такого роду може привести до гомосексуальних дій, які 
становлять собою зло і є абсолютно невірними» (in Conference 
Report, Oct. 1994, 50-51; or Ensign, Nov. 1994, 38). 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А та Б під час вивчення Мороній 9. 

А Н аведіть докази 

Мормон боїться, що Дух Господа, як про це записано 
в Мороній 9:4, облишив НефіЙців. 

1. Перегляньте Мороній 9:1-20 і напишіть десять фраз, які 
демонструють точність Мормонового спостереження. 

2. Прочитайте вірші 21-26 і декількома реченнями передайте 
почуття Мормона, як ви їх бачите. 

3. Дайте відповіді на запитання Мормона, адресовані його сину 
у віршах 13-14. 

4. Опишіть, що, на вашу думку, означає бути «поза почуттями» 
(в. 20). Які ознаки цього стану ви вбачаєте у наш час? 

Вкажіть свою точ ку зору 

Прочитайте Мороній 9:9 і поясніть, чому саме ви вірите, що 
цнотливість і невинність є «найдорожчим і найціннішим за все». 



Мороній 10 

Свідчеmrn про Кmпy Мормона 

На початку навчальнога року ви 
розпочали щоденне вивчення Книги 
Мормона, яка свідчить про Ісуса 

Христа й план спасіння. Нині 
настав час офнити свої почуття 

та свідчення стосовно Книги 
Мормона. Ваше свідчення 

має стати міцнішим, 
ніж раніше, оскільки ви 
практикували багато 
спасительних принципів, 

яким навчає ця книга. 

Мороній Ваше читання заключнога 
розділу Книги Мормона не повинно стати останнім разом, 
коли ви читаєте й вивчаєте цю священну книгу. Зробіть 
вивчення фєї книги справою свога життя, справою, яка 
допоможе вам «nрий[ти] до Христа, і вдосконал[итися] 
в ньому» (Мороній 10:32). 

Вивчення Писань 
Виконайте завдання А та одне з наступних завдань (Б-Г) під час 
вивчення Мороній 10. 

Оп анування Писань - Мороній 1 0 : 4 - 5  

1 .  Прочитайте Мороній 10:3-7 
і складіть перелік того, що ми 
маємо робити, аби «пізнати 
істинність усього». 

2. Зробіть запис у щоденнику, 
зазначивши (1) своє свідчення 
щодо Книги Мормона, 
(2) те, як слідування пораді, 
вміщеній у цих віршах, 
допомогло вашому свідчен
ню зрости, а також (3) те, як 
змінилося ваше свідчення 

під час вивчення Книги Мормона в семінарії протягом цього 
року. 

1. У своєму зошиті визначте згадані Моронієм дари. 

2. Чому, на вашу думку, люди отримують ці дари Бога? 

3. Поясніть, як наявність цих дарів може допомогти вам, вашій 
сім'ї та іншим людям у здійсненні служіння. 

З аверш іть речення 

Користуючись тим, про що ви дізналися з Мороній 10:24-29, 
завершіть наступні речення: 

1. Горе тим, хто вмирає у своїх гріхах, бо . . .  

2. Кожний знатиме істину, коли . . .  

3. Існує можливість дізнатися істину тому, що . . .  

З гадайте свій духовний досвід 

Подумайте про духовний досвід, отриманий вами протягом 
цього семінарського року і дайте відповіді на наступні 
запитання стосовно Мороній 10:32-34: 

1. Вірш 32: Згадайте щось із свого духовного досвіду, що 
допомогло вам «прийти до Христа» та «відринути від себе 
всю безбожність»? 

2. Вірш 33: Назвіть один з уроків цьогорічної учбової програми, 
який ви згадуєте, як такий, що збільшив ваше бажання 
стати «святим, незаплямованим»? 

3. Вірш 34: Назвіть іншого пророка Книги Мормона, який 
навчав того ж положення вчення, що й Мороній У цьому 
вірші? (див. Яків 6:13) . 



Північне море 

Західне море 

Земля на півночі 
Спустошення 

Мулек 

Гід 

Легій 

� 
Гора 

Амнігу 

Аарон 

Ершон 

Нефійга 

Земля Нефія (Легія Нефія) 

Міддоній 

Мідіан 

Шилом 

Ізмаїл 

Ерусалим 
Шемлон 

Лемуїл 

Шимнілом 
Земля першоrо 
успадкування 

Північне море 

Східне море 

Імовірне розташування місць, що згадуються в Книзі Мормона відтворено виходячи з фактів, 
наведених у самій книзі. Не слід намагатися встановити зв'язок між об'єктами, вказаними 
на цій карті та будь-яким існуючим географічним місцеположенням. Карту підготовлено 
Денієлом Х. Лудлоу і наведено за його згодою. 
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