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Допоміжна інформація 
для вчителя 

На одній із зустрічей з Дванадцятьма Апостолами Пророк Джозеф Сміт 
«говорив браттям, що Книга Мормона найбільш правильна з усіх книг» на світі 
і є наріжним каменем нашої релігії, і людина буде ближча до Бога, твердо 
дотримуючись її заповідей, ніж будь-якої іншої книги» (History of the Church, 
4:461; див. також вступ до Книги Мормона). 

Як вчитель євангельського вчення ви маєте можливість у цьому році навчати 
«найбільш правильної з усіх книг на світі». Під проводом Духа, ви зможете 
допомогти учням зрозуміти вічні принципи і зміцнити їхні свідчення про Ісуса 
Христа, його євангелію і місію Пророка Джозефа Сміта. Ви також зможете 
їм допомогти отримати й інші благословення, які дає наполегливе вивчення 
Книги Мормона, про деякі з них Президент Езра Тефт Бенсон написав так: 

«Книга Мормона викриває ворогів Христа. Вона руйнує хибні вчення і кладе 
край розбратові. (Див. 2 Нефій 3:12.) Вона дає силу смиренним послідовникам 
Христа протистояти нечестивим планам, стратегіям і вченням диявола у наші 
дні. Відступники з Книги Мормона, подібні до відступників, які є серед нас. 
Бог у своєму безмежному передбаченні так уклав Книгу Мормона, щоб ми 
могли бачити помилки у хибних виховних, політичних, релігійних і філософ-
ських концепціях у наш час і знати, як їм протистояти» (у Conference Report, 
Apr. 1975, 94-95 або Ensign, May 1975, 64). 

«У книзі є сила, яка почне наповнювати ваше життя з моменту, коли ви почнете 
серйозно вивчати цю книгу. Ви одержите більше сили не піддаватися спокусам. 
Ви будете мати силу уникати обману. Ви знайдете силу залишатися на прямій 
і вузькій дорозі... Коли ви починаєте відчувати голод і спрагу після тих слів, ви 
починаєте відчувати більшу радість життя» (у Conference Report, Oct. 1986, 6 або 
Ensign, Nov. 1986, 7). 

Коли ви будете навчати, Дух Господа свідчитиме вам про силу Книги Мормона, 
яка допомагає приводити людей до твердого і непохитного знання про Ісуса 
Христа і його вчення. 

Готуючись до уроку з євангельського вчення, важливо шукати натхнення й 
проводу Святого Духа. Господь сказав, що дасть Духа через молитву віри, і якщо 
ви не отримаєте Духа, то не навчатимете (див. УЗ 42:14). Пам'ятайте, що учитель 
у вашому класі—Святий Дух. 

Ви можете шукати проводу Духа через молитву, піст, щоденне вивчення Писань 
і виконання заповідей. Готуючись до уроку, моліться, щоб Дух допоміг вам зрозу-
міти Писання і потреби учнів. Дух також допоможе вам спланувати ефективне 
обговорення Писань і те, як застосовувати їх у житті (див. 1 Нефій 19:23). 
Завдяки проводу Духа ви станете ефективним знаряддям у руках Господа, 
щоб навчати його слова його дітей. 

Навчання 
через Духа 

V 



Далі наводяться деякі пропозиції щодо того, як запрошувати Духа на ваш урок: 

1. Запрошуйте учнів молитися перед початком і після закінчення уроку. 
Протягом уроку моліться в серці, щоб Дух вів вас, відкрив серця ваших учнів, 
свідчив і надихав. 

2. Використовуйте Писання (див. «Зосередження на Писаннях» нижче). 

3. Свідчіть, коли Дух підказує вам, а не тільки в кінці уроку. Свідчіть про Ісуса 
Христа. Часто пропонуйте свідчити учням. 

4. Використовуйте гімни, пісні для Початкового товариства та іншу священну 
музику, щоб приготувати серця учнів відчути Духа. 

5. Висловлюйте свою любов до учнів, до інших людей, а також до Небесного 
Батька й Ісуса Христа. 

6. Коли це буде доречним, діліться думками, почуттями і досвідом, які 
стосуються уроку. Запросіть учнів зробити це також. Учні могли б також 
розповісти, як вони застосовували принципи, що обговорювалися на 
минулих уроках 

Старійшина Бойд К. Пекер навчав: «Істинне учення, якщо його розуміють, 
змінює позицію і поведінку людей» (у Conference Report, Oct. 1986,20 або Ensign, 
Nov. 1986,17). Під час підготовки до уроку і протягом його проведення зосередь-
теся на тому, щоб зберегти євангельське вчення у такому вигляді, як воно 
представлено в Писаннях і вченнях пророків останніх днів. Це вимагає від вас 
старанно і з молитвою вивчати Писання. Господь наказував нам не прагнути 
проголошувати його слово, але спочатку прагнути отримати його слово, і тоді 
наш язик буде розв'язано. А потім, якщо ми побажаємо, то матимемо його Дух, 
і його слово, і його силу для переконання людей (див. УЗ 11:21). 

Заохочуйте учнів приносити свої примірники Писань на урок кожного тижня. 
Читайте разом вибрані уривки з Писань під час їх обговорення. 

Президент Езра Тефт Бенсон закликав членів Церкви поширювати Книгу 
Мормона. Він казав: 

«Настав довгожданний час широкого розповсюдження по землі Книги 
Мормона... Ми відповідатимемо перед Богом, якщо зараз не будемо активно 
розповсюджувати Книгу Мормона. 

Ми маємо Книгу Мормона, ми маємо членів Церкви, ми маємо місіонерів, ми 
маємо ресурси, а світ має потребу. 

Час настав!» (у Conference Report, Oct. 1988, 4 або Ensign, Nov. 1988, 4-5). 

Якщо ви навчаєте Книзі Мормона в недільній школі цього року, заохочуйте 
ваших учнів дарувати Книгу Мормона їхнім друзям і знайомим, які не є членами 
Церкви (див. другу додаткову ідею для навчання в уроці 1). На початку року 
ви можете порадитися з єпископом і лідером місіонерської діяльності філії 
щодо того, як ваші учні можуть отримати примірники Книги Мормона, щоб 
запропонувати їх іншим. 

VI 

Зосередження 
нд Писаннях 

Поширювати 
Книгу Мормона 



Допоміжна інформація для вчителя 

Цей посібник—знаряддя, яке допоможе вам навчати євангельським ученням, 
що вміщені в Писаннях. Його пропонується використовувати в класах вивчення 
євангельського вчення для молоді та дорослих кожний четвертий рік. Щоб 
проводити уроки, для вчителя немає необхідності вивчати додаткові посилання 
й коментарі до Писань. Старійшина М. Рассел Баллард сказав: «Вчителям слід 
ретельно вивчати Писання і посібники перш, ніж звертатися до додаткових 
матеріалів. Здається, що надто багато вчителів відмовляються від затверджених 
навчальних матеріалів, не переглянувши їх до кінця. Якщо вчителі відчувають 
потребу використати якісь гарні додаткові матеріали окрім Писань і посібників 
для проведення уроку, то їм слід перш за все подумати про використання 
Церковних журналів» (у Conference Report, Apr. 1983, 68 або Ensign, May 1983, 68). 

Переглядайте кожен урок хоча б за тиждень до заняття. Коли ви вивчаєте 
уривки для читання і матеріал уроку заздалегідь, протягом тижня до вас 
прийдуть думки і враження, які допоможуть вам викладати урок. Коли ви 
роздумуєте над уроком протягом тижня, моліться, щоб мати провід Духа. 
Майте віру в те, що Господь благословить вас. 

Кожен урок з цього посібника вміщає більше інформації, ніж ви, можливо, 
зможете подати за один урок. Шукайте проводу Духа Господа, підбираючи 
уривки з Писань, запитання та інші матеріали для уроку, які найповніше 
відповідатимуть потребам учнів. 

Кожен урок має такі розділи: 

1. Заголовок. Заголовок складається з двох частин: короткої описової фрази або 
цитати та уривку з Писань, який вам необхідно прочитати, готуючись до уроку. 

2. Мета уроку. Формулювання мети уроку вміщає головну ідею, на якій ви 
маєте зосередитися під час підготовки уроку та його викладання. 

3. Підготовка до уроку. Цей розділ підсумовує уривки з Писань, які будуть викори-
стовуватися на уроці. Він може також включати додаткові джерела та інші 
пропозіції для підготовки уроку, наприклад, матеріли, які ви захочете 
принести на заняття. Більшість з цих матеріалів можна знайти в бібліотеці 
дому зборів. (Номер з п'яти цифр, що стоїь після назви вказаного малюнку 
і є номером у бібліотеці дому зборів; якщо малюнок вміщено у набір 
ілюстрацій «Мистецтво євангелії» [34730], цей номер також вказується). 

4. Вправа на концентрацію уваги. Цей розділ включає прості вправи, пояснення 
певних принципів чи ідей з використанням певних предметів, цитати або 
питання, щоб допомогти учням підготуватися до навчання, бути активними 
на уроці та відчувати вплив Духа. Немає значення, чи ви використовуєте 
вправи на концентрацію уваги з посібника, чи ваші власні, головне— 
заволодіти увагою учнів на початку уроку. Ці вправи не повинні займати 
багато часу. 

5. Обговорення і застосуваня Писань. Це—головна частина уроку. З молитвою 
вивчайте уривки з Писань, щоб ефективно викладати й обговорювати їх. 
Використовуйте пропозиції, що знаходяться в розділах «Заохочення класу до 
обговорення» (с.с. VIII—IX) і «Використання різноманітних методів у навчанні 
Писанням» (с.с. ІХ-Х), щоб видозмінювати форми навчання і утримувати 
увагу учнів. Підбирайте питання і методи, які відповідатимуть віку і досвіду 
ваших учнів. 

6. Заключна частина. Цей розділ допоможе вам підсумовувати матеріал уроку 
і заохочувати своїх учнів жити згідно з принципами, які обговорювалися. 

VII 

Користування 
цим посібником 



Він також нагадує вам про необхідність свідчити. Не забувайте залишати 
достатньо часу на заключну частину уроку. 

7. Додаткові ідеї для навчання. Цей розділ можна побачити у більшості уроків 
цього посібника. Там можна знайти додаткові повчання, що містяться 
в уривках з Писань, які не ввійшли в основний план уроку, інші способи 
викладання окремих уривків з Писань або принципів, вправи або інші 
пропозиції, що доповнюють план уроку. Ви можете використати деякі 
з цих ідей як частину уроку. 

Як правило, ви не повинні читати лекцію. Натомість допомагайте учням брати 
активну участь в обговоренні Писань. Участь у роботі допомагає учням: 

1. Глибше вивчати Писання. 

2. Навчитися застосовувати євангельські принципи в житті. 

3. Зміцнюватися у бажанні жити за євангелією. 

4. Запрошувати Духа в клас. 

5. Навчати й удосконалювати один одного, щоб мати користь від дарів, знання, 
досвіду й свідчень, які вони мають. 

Обговорення в класі мають допомогти учням наблизитися до Спасителя і жити 
як його учні. Змінюйте напрям обговорення, яке не сприяє досягненню цих 
цілей. 

Один з найбільш ефективних навчальних методів — ставити запитання, які 
змушують думати. Цей метод використовував Спаситель, коли навчав. Шукайте 
проводу Духа, коли будете обмірковувати запитання, вміщені у цьому посіб-
нику, і вирішувати, яке з них поставити. Посібник вміщує посилання на 
Писання, щоб допомогти вам і учням знайти відповіді на більшість з цих 
запитань. Відповіді на інші запитання прийдуть з досвідом учнів. 

Більш важливо допомогти учням розуміти й застосовувати Писання, ніж 
ознайомити їх з усім матеріалом уроку, який ви підготували. Якщо учні 
отримують знання від ефективного обговорення, то більш корисно дозволити 
їм продовжувати обговорення, ніж намагатися викласти весь матеріал уроку. 

Щоб заохочувати учнів до обговорення, використовуйте такі настанови: 

1. Ставте запитання, які вимагають обдумування і обговорення, а не лише 
відповіді так або ні. Запитання, які починаються зі слів чому; як, хто, що, коли 
і де, як правило, найбільш ефективні для заохочення до обговорення. 

2. Заохочуйте учнів ділитися досвідом, що показує, як вміщені в Писаннях 
принципи та вчення можна застосовувати у житті. Також заохочуйте їх 
ділитися почуттями стосовно того, про що вони дізналися з Писань. Схвально 
ставтеся до їхньої участі в обговоренні. 

3. Будьте чуйними до потреб кожного учня. Хоча треба заохочувати усіх учнів 
до участі в обговоренні, та дехто з них може соромитися відповідати на 
запитання. Ви можете поговорити з ними наодинці, щоб дізнатися про їхнє 
ставлення до читання вголос чи участі в уроці. Будьте тактовними, не 
викликайте учнів, якщо це може їх збентежити. 

4. Давайте посилання на Писання, щоб допомогти учням знаходити відповіді 
на деякі запитання. 

VIII 

Заохочення класу 
до обговорення 



Допоміжна інформація для вчителя 

Використовуйте такі пропозиції, щоб більш ефективно навчати уривкам 
з Писань: 

1. Допоможіть учням зрозуміти, що Писання навчають про Ісуса Христа. 
Попросіть їх подумати, як окремі уривки збільшують їхню віру в Спасителя 
і допомагають відчути його любов. 

2. Попросіть учнів подумати і розповісти про особливості того, як уривки 
з Писань можна застосовувати в житті. Нехай вони персоніфікують Писання, 
по думки вставляючи свої імена у вибрані уривки. 

3. Додатково до навчання доктрині, звертайте увагу на натхненні історії 
з Книги Мормона. Упевніться, що учні розуміють ці історії, обговоріть те, 
як їх застосовувати у житті. Запитайте: «Чому, на вашу думку, це оповідання 
було вміщено в Книгу Мормона?» або «Чого ми можемо навчитися з цієї 
історії, що допоможе нам бути кращими послідовниками Христа?» 

4. Нехай учні пошукають слова, фрази або ідеї, які часто повторюються 
в Писаннях або мають для них особливе значення. 

5. Напишіть на дошці фрази, ключові слова або питання, що стосуються 
уривку з Писання. Потім прочитайте або коротко перекажіть його. Коли 
звучатимуть фрази, ключові слова або відповіді на запитання, зупиняйтеся 
й обговорюйте їх. 

6. Усюди в Книзі Мормона фраза «таким чином ми бачимо» використову-
ється як вступ для короткого викладу принципів, яких було навчено 
(див., наприклад, Геламан 3:28). Після того, як ви прочитаєте уривок з Писань, 
попросіть учнів пояснити цей уривок, використовуючи фразу «таким 
чином ми бачимо». 

7. Відшукайте і обговоріть символи, які використовуються у Книзі Мормона. 
Наприклад, словосполучення тісна і вузька дорога часто використовується 
як символ євангелії (див., наприклад, 2 Нефій 31:17-20; 33:9; кн. Якова 6:11; 
З Нефій 14:13-14; 27:33). 

8. Зверніть увагу, як можуть протиставлятися або порівнюватися в Писаннях 
люди чи події. Наприклад, ви можете протиставити Ламана і Лемуїла 
їхнім братам Нефію і Саму або порівняти Спасителеву Проповідь на Горі, 
у тому вигляді, як вона записана у Новому Завіті, з тим, як її поданою 
у 3 Нефій 12-14. 

9. Нехай учні інсценують історії з Писань, читаючи вголос слова різних людей 
в уривках. Упевніться, що під час інсценування учні виявляють шанобливе 
ставлення до Писань. 

10. Розділіть клас на дві або більше невеликих групи. Після ознайомлення 
з уривками з Писань нехай кожна група запише принципи й доктрини, 
яким навчає даний уривок. Потім нехай групи обговорять між собою або 
з усім класом, як застосувати те, чому вони навчилися, у житті. 

11. Запропонуйте учням приносити олівець, щоб відмічати важливі вірші, які 
вони обговорюватимуть. 

IX 

Використання 
різноманітних 
методів у навчанні 
Писанням 



Можливо, ви матимете нагоду навчати членів Церкви, які є відносно новими 
у Церкві. Ваше навчання може допомогти цим членам Церкви стати міцними 
У вірі. 

Перше Президентство звернулося до нас з такими словами: «Кожен член 
Церкви потребує любові й живлення, особливо протягом декількох перших 
місяців після хрищення. Коли нові члени Церкви відчувають щиру дружбу, 
мають можливість служити і отримують духовне живлення, що надходить 
від вивчення слова Бога, вони відчувають підтримку у наверненні і стають 
«співгорожанами святим і домашніми для Бога» (див. Ефесянам 2:19)» (First 
Presidency Letter, 15 May 1997). 

Якщо ви навчаєте молодь, пам'ятайте, що вам потрібно часто залучати їх до 
активної участі в занятті, а також використовувати наочні засоби під час викла 
дання доктринальних принципів. Використання відеоматеріалів, ілюстрацій 
і вправ, запропонованих у посібнику, сприятиме тому, що молодь буде зацікав 
лена уроками. За іншими ідеями, які допоможуть вам навчати молодь євангел 
звертайтеся до Посібника для вчителя (34595). 

Допомога новим 
членам Церкви 

Навчання молоді 
євангелії 

X 



Урок 

1 
Мета уроку 

Підготовка 
до уроку 

Запропонований 
хід уроку 

Вправа на 
концентрацію 
уваги 

Допомогти учням зрозуміти, яким чином Книга Мормона є наріжним каменем 
нашої релігії, і як виконання її заповідей допомагає нам бути ближчими до Бога. 

1. З молитвою читайте такі уривки з Писань і розмірковуйте над ними: 
1 Нефій 13:38-41; 19:23; 2 Нефій 25:21-22; 27:22; 29:6-9; Мормон 8:26-41; 
Етер 5:2-4; Мороній 1:4; 10:3-5; Учення и Заветьі 10:45-46; 20:8-12; 84:54-58. 
Також вивчіть вступні матеріали до Книги Мормона, включаючи 
титульну сторінку, вступ, Свідчення трьох свідьсів, Свідчення восьми 
свідків і Свідчення Пророка Джозефа Сміта. 

2. Додаткові матеріали: "The Book of Mormon—Keystone of Our Religion" (Ezra 
Taft Benson, Ensign, Nov. 1986, 4-7; див. також Conference Report, Oct. 1986, 3-7). 

3. Заздалегідь попросіть одного учня підготуватися, щоб коротко переказати 
Свідчення Пророка Джозефа Сміта, другого — Свідчення трьох свідків, 
а третього—Свідчення восьми свідків. 

4. Якщо наявні такі матеріали, підготуйте їх для використання на уроці: 

Ілюстрації «Мороній являється Джозефу Сміту у його кімнаті» (62492; 
збірник ілюстрацій «Мистецтво євангелії» 404) і «Джозеф Сміт отримує 
золоті пластини» (62012; збірник ілюстрацій «Мистецтво євангелії» 406). 

Щоб розпочати урок, скористайтеся запропонованою вправою, якщо вважаєте 
її доречною, або вашою власною. 

Намалюйте на дошці кам'яну арку. 
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«Наріжний камінь 
нашої релігії» 



Поясніть, що коли арка, подібна цій, правильно сконструйована, вона буде 
стояти, навіть якщо між каменями немає будівельного розчину. 

• Що утримує арку? 

Напишіть слова наріжний камінь на центральному камені арки. Поясніть, що 
наріжний камінь арки утримує інші камені на їхніх місцях. Цей урок буде 
присвячено наріжному каменю Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. 

З молитвою виберіть уривки з Писань, запитання та інші матеріали для уроку, 
що відповідатимуть найповнішою мірою потребам учнів. Обговоріть, як 
вибрані уривки з Писань застосовувати у повсякденному житті. Заохочуйте 
учнів ділитися випадками з життя, що стосуються принципів, описаних 
у Писаннях. 

1. Книга Мормона—наріжний камінь нашої релігії. 

Нехай ваші учні відкриють вступ до Книги Мормона, і запросіть їх прочитати 
шостий абзац. 

Якщо ви скористалися вправою на концентрацію уваги, напишіть на дошці 
Книга Мормона під словами наріжний камінь. 

Якщо ви не скористалися вправою на концентрацію уваги, напишіть на дошці 
Книга Мормона = наріжний камінь і поясніть, що наріжний камінь арки утримує 
інші камені на їхніх місцях і не дає арці розвалитися. 

• Чому, на вашу думку, Джозеф Сміт назвав Книгу Мормона наріжним 
каменем нашої релігії? 

Президент Езра Тефт Бенсон пояснював: «Так само, як арка розвалюється, 
якщо забрати наріжний камінь, так і Церква—стоятиме або занепаде 
в залежності від істинності Книги Мормона» (у Conference Report, Oct. 1986, 5 
або Ensign, Nov. 1986, 6). 

• Чому Церква «стоятиме або занепаде в залежності від істинності Книги 
Мормона»? 

Після відповіді на це запитання, дайте учням прочитати таке твердження 
Президента Бенсона: «Є три шляхи, якими Книга Мормона стає наріжним 
каменем нашої релігії. Це—наріжний камінь нашого свідчення про Христа. 
Це — наріжний камінь нашого учення. Це—наріжний камінь свідчення» 
(у Conference Report Oct. 1986, 4 або Ensign, Nov. 1986, 5). 

Напишіть на дошці слова Свідок Христа. 

• Попросіть учнів відкрити титульну сторінку Книги Мормона, і поясніть, що 
ця сторінка була написана пророком Моронієм. Згідно з другим абзацом, 
якими є три цілі Книги Мормона? (Показати залишкові дому Ізраїлевого, які 
великі справи Господь зробив для їхніх батьків; навчати завітам, дотримання 
яких вимагає Господь і переконати всіх людей, що Ісус є Христос, який являє 
себе всім народам.) 

• У 1982 році до заголовку Книги Мормона було додано підзаголовок Ще одне 
свідчення про Ісуса Христа. Чому так важливо мати це додаткове свідчення про 
Спасителя? (Див. 1 Нефій 13:38-41; 2 Нефій 29:6-9.) Чому так важливо заявити 
світові, що Книга Мормона свідчить про Христа? 
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Урок 1 

• Що ви дізналися з Книги Мормона про Ісуса Христа? Як Книга Мормона 
укріпила ваше свідчення про Ісуса Христа? 

Напишіть на дошці слово Учення. 

• Чому Книга Мормона є наріжним каменем нашого учення? (Див. УЗ 10:45-46; 
20:8-12.) 

Президент Бенсон сказав: «Господь сам заявив, що Книга Мормона містить 
повноту євангелії Ісуса Христа (див. УЗ 20:9). Це не означає, що вона містить 
кожне вчення, всі доктрини, які були будь-коли відкриті. Швидше це 
означає, що у Книзі Мормона ми знайдемо повноту тих учень, які необхідні 
для нашого спасіння. І вони викладені просто і прямо, так щоб навіть 
діти змогли навчитися шляхам спасіння і піднесення» (у Conference Report, 
Oct. 1986, 4 або Ensign, Nov. 1986, 6). 

• Як Книга Мормона збільшила ваше розуміння важливих положень 
євангельського учення? 

Напишіть на дошці слово Свідчення. 

• Чому Книга Мормона є такою важливою для свідчення про відновлену 
євангелію? 

• Які благословення мають ті, хто отримує свідчення про Книгу Мормона 
і дотримується її учень? Що ми повинні робити, щоб отримати свідчення 
про істинність Книги Мормона? (Див. Мороній 10:3-5.) 

Запросіть учнів до розмови про те, як вони дізналися, що Книга Мормона 
істинна. 

2. Багато свідків свідчили про Книгу Мормона. 

Якщо ви використовуєте ілюстрції «Мороній являється Джозефу Сміту» 
і «Джозеф Сміт отримує золоті пластини», то покажіть їх учням зараз. Нехай 
учень, якого ви призначили, коротко розкаже про події, записані у «Свідченні 
Пророка Джозефа Сміта». Потім поясніть, що після того, як Джозеф Сміт 
закінчив переклад Книги Мормона, інші люди отримали привілей побачити 
пластини. Нехай учні, яких ви призначили, коротко перекажуть «Свідчення 
трьох свідків» і «Свідчення восьми свідків». 

• Чому необхідно було мати людей, які свідчили б про золоті пластини? 
(Див. Етер 5:2-4.) Як, на вашу думку, наявність додаткових свідчень 
допомогла Пророку Джозефу Сміту? 

• Які інші свідчення того, що Книга Мормона істинна, ми маємо? 

3. Книга Мормона була написана для наших днів. 

Зазначте, що хоча Книга Мормона — це древній документ, її було написано 
і збережено для наших днів (2 Нефій 25:21-22; 27:22; Мормон 8:34-35; 
Мороній 1:4). 

• Прочитайте з учнями Мормон 8:26-41. Поясніть, що ці слова містять 
пророцтво про появу Книги Мормона. Які умови з тих, що передбачив 
Мороній, існували у світі, коли Книга Мормона була відкрита людям знову? 
(Напишіть відповіді учнів на дошці. Серед відповідей можуть бути ті, 
що вказані нижче.) Як ці умови ми можемо розпізнати у світі сьогодні? 

З 



а. «Силу Бога будуть заперечувати» (вірш 28). 
б. «Будуть великі забруднення ня лиці землі» (вірш 31). 
в. Люди будуть підноситися «у гордовитості своїх сердець» (вірш 36). 
г. Люди любитимуть «гроші... більше, ніж [вони] люблять бідних 

і нужденних» (вірш 37). 
д. Людям буде «соромно взяти на себе ім'я Христа» (вірш 38). 

• Яким чином учення древніх пророків може бути джерелом допомоги для 
нас? Як наше знання того, що Книга Мормона була написана для наших днів, 
впливає на спосіб, у який ми її вивчаємо? (Див. 1 Нефій 19:23.) 

Президент Бенсон навчав: «Книга Мормона... була написана для наших 
днів. У Нефійців ніколи не було цієї книги, так само, як і у Ламанійців 
древніх часів. Вона призначалася нам... Кожен з великих авторів Книги 
Мормона свідчив, що він писав для прийдешніх поколінь... Якби вони 
побачили наші дні і вибрали те, що є для нас найбільш цінним, то чи не те, 
як ми повинні вивчати Книгу Мормона? Ми повинні постійно запитувати 
себе: «Чому Господь надихнув Мормона (чи Моронія або Алму) включити це 
у його літопис? Чого це може мене навчити і як допоможе жити у ці дні, 
у цей вік?» (у Conference Report, Oct. 1986, 5 або Ensign, Nov. 1986, 6). 

4. Книга Мормона може наблизити нас до Бога. 

Нехай учні знову прочитають шостий абзац вступу до Книги Мормона. 

• Що таке заповіді? (Настанови або принципи.) Як можуть заповіді Книги 
Мормона наблизити нас до Бога? 

• Якщо ми не вивчатимемо Книгу Мормона, якими будуть наслідки для нас 
як окремих особистостей і як членів Церкви? (Див. УЗ 84:54-58.) 

• Які зміни відбудуться у вашому житті, і які благословення ви матимете, 
якщо постійно будете вивчати і роздумувати над Книгою Мормона? 

Прочитайте самі, або попросіть когось із учнів прочитати таке висловлювання 
Президента Езри Тефта Бенсона: 

«З того моменту, коли ви почнете серйозно вивчати [Книгу Мормона], ви 
одержите більше сили не піддаватися спокусам. Ви будете мати силу уникати 
обману. Ви знайдете силу залишатися на прямій і вузькій дорозі... Коли ви 
починаєте відчувати голод і спрагу після тих слів, ви починаєте відчувати 
більшу радість життя» (у Conference Report, Oct. 1986, 6 або Ensign, Nov. 1986, 7). 

Заохочуйте учнів відчути на собі здійснення цих обіцянь, вивчаючи Книгу 
Мормона протягом цього року. 

Якщо підказує Дух, свідчіть про істини, що обговорювалися на уроці. 

Цими додатковими матеріалами можна доповнити урок. Ви можете використати 
одну або обидві ідеї як частину уроку. 

1. Важливість Книги Мормона у відновленні євангелії. 

Напишіть на дошці такі фрази, не нумеруючи їх. 
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Урок 1 

Попросіть учнів вказати правильний порядок, за яким відбувалися ці події 
(номери зліва від зазначених подій вказують на їх правильний порядок). Потім 
прочитайте самі або попросіть когось з учнів прочитати ось таке зауваження 
Президента Езри Тефта Бенсона: 

«... Могутнім свідченням важливості Книги Мормона є те, яке місце відвів 
Господь її появі серед інших подій, що ознаменували Відновлення. Єдиною 
подією, яка передувала їй, було Перше видіння... 

Подумайте про це з огляду на значимість. Поява Книги Мормона передувала 
відновленню священства. Вона була видана усього за кілька днів до того, як 
Церкву було організовано. Святі отримали для читання Книгу Мормона до 
того, як їм були дані одкровення стосовно таких великих положень учення, як 
три ступені слави, вічний шлюб чи робота за мертвих. Вона з'явилася раніше, 
ніж кворуми священства і Церковні організації. Хіба це не каже нам щось про 
те, якою Господь бачить цю священну роботу?» (у Conference Report, Oct. 1986, З 
або Ensign, Nov. 1986, 4). 

2. Поширювати Книгу Мормона 

Обговоріть з єпископом і лідером місіонерської діяльності філії те, як члени 
Церкви можуть отримати примірники Книги Мормона, щоб дати їх друзям 
і знайомим, які не є членами Церкви. 

Запропонуйте учням, щоб вони поставили за мету подарувати Книгу Мормона 
друзям і знайомим, які не є членами Церкви. Поясніть учням, як вони можуть 
отримати примірники Книги Мормона і заохотьте кожного з учнів подарувати 
книгу щонайменше одному зі своїх друзів чи знайомих протягом року. 

Декілька разів протягом року, якщо Дух вам підказуватиме, запитуйте в учнів, 
чи вони дали вже комусь примірник Книги Мормона. Запрошуйте учнів, 
які це зробили, коротко розповісти про це. Продовжуйте заохочувати учнів 
розповсюджувати Книгу Мормона. 
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6. Храмова робота за мертвих починається. 

3. Мелхиседекове священство відновлюється. 

5. Апостоли покликаються. 

1. Джозеф Сміт має Перше видіння. 

4. Церква організовується. 

2. Книга Мормона перекладається. 



Урок 

2 
Мета уроку 

Підготовка 
до уроку 

Запропонований 
хід уроку 

Вправа на 
концентрацію 
уваги 

Допомогти у ч н я м зрозуміти на прикладі Легія і Нефія, що безпека і спасіння 
приходять через послух Господові. 

1. З молитвою читайте такі уривки з Писань і розмірковуйте над ними: 

а. Нефій 1-2. Легій дізнається з видіння, що Єрусалим буде зруйновано. Він 
закликає людей покаятися, але вони не слухають його і хочуть убити. 
Господь наказує Легію забрати сім'ю і піти з Єрусалима. Легій і його сім'я 
вирушають у пустиню. 

б. 1 Нефій 3-4. Нефій і його брати повертаються до Єрусалима, щоб дістати 
латунні пластини, які знаходяться у Лавана. 

в. 1 Нефій 5. Нефій і його брати, діставши пластини, повертаються до своєї 
сім'ї. Ці пластини дають можливість родині Легія зберегти для нащадків 
мову, родовід, а також учення і заповіді Бога. 

г. Нефій 7. Нефій і його брати повертаються до Єрусалима, щоб переконати 
Ізмаїла і його родину піти з ними у пустиню. 

2. Додаткові матеріали: Мосія 1:3-7; Алма 3:11-12. 

3. Заздалегідь попросіть одного з учнів підготувати коротку розповідь про те, 
як Нефій і його брати отримали латунні пластини, що знаходилися у Лавана 
(1 Нефій 3:9-4:38). 

4. Якщо наявні такі матеріали, підготуйте їх для використання на уроці: 

а. Ілюстрація «Легій проповідує людям в Єрусалимі» (62517; збірник 
ілюстрацій «Мистецтво євангелії» 300) і «Сім'я Легія залишає Єрусалим» 
(62238; збірник ілюстрацій «Мистецтво євангелії» 301). 

б. Ручку або олівець та аркуш паперу для кожного учня. 

5. До початку уроку напишіть на дошці заголовки і посилання на Писання, 
що перелічені на сторінці 8. 

Щоб розпочати урок, скористайтеся запропонованою вправою, якщо вважаєте 
її доречною, або вашою власною. 

Попросіть учнів уявити, що місто, в якому вони живуть, буде зруйновано, і вони 
мають залишити його негайно. 

• Які почуття у вас з'явилися б при цій новині? 

• Чи були б іншими ваші почуття і вчинки, якби ви дізналися про це через 
пророка Бога? 

Поясніть, що цей урок присвячено Легію та його сім'ї, які залишили свій дім 
у Єрусалимі, тому що місто незабаром мало бути зруйновано. На уроці буде 
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«Господь ПО ВОЛІ СВОЇЙ 
може все зробити» 

1 Нефій 1-7 



обговорюватися те, куди вони пішли і що вони робили після того, як залишили 
Єрусалим. 

З молитвою виберіть уривки з Писань, запитання та інші матеріали для уроку, 
що відповідатимуть найповнішою мірою потребам учнів. Обговоріть, як 
вибрані уривки з Писань застосовувати у повсякденному житті. Заохочуйте 
учнів ділитися випадками з їхнього життя, що стосуються принципів, описаних 
у Писаннях. 

1. Легій залишає Єрусалим і веде свою сім'ю у пустиню. 

Обговоріть 1 Нефій 1-2. Запросіть учнів прочитати вибрані вірші вголос. 

• Однією з перших подій, описаних у Книзі Мормона є та, що Легій і його 
сім'я залишають Єрусалим. Що призвело до цієї події? (Див. 1 Нефій 1:4-15, 
18-20; 2:1-3. Якщо ви використовуєте ілюстрацію, де Легій проповідує 
в Єрусалимі, покажіть її.) 

• Чому люди в Єрусалимі не послухалися слів Легія та інших пророків? 
(Див. 1 Нефій 1:19-20; 2:12-13; 16:1-2.) Чому деякі люди сьогодні повстають 
проти Господа і його слуг? Як Нефій відреагував на слова свого батька? 
(Див. 1 Нефій 2:16,19.) Чого ми можемо навчитися у Нефія, щоб зробити 
наші серця більш сприйнятливими до учень пророків? 

• Що Господь пообіцяв Нефію, якщо він виконуватиме заповіді? (Див. 1 Нефій 
2:19-20, 22.) Що, згідно з обіцянням Господа, стане з Ламаном і Лемуїлом, 
якщо вони повстануть? (Див. 1 Нефій 2:21, 23-24.) Як кожне з цих обіцянь 
стосується нас? 

• До якої місцевості повів Легій свою сім'ю, коли вони залишили Єрусалим? 
(Див. 1 Нефій 2:2. Якщо у вас є ілюстрація, що зображує, як сім'я Легія 
залишає Єрусалим, покажіть її.) Що вони залишили, коли пішли з міста? 
(Див. 1 Нефій 2:4.) Як, на вашу думку, почувалася сім'я Легія, залишаючи свій 
будинок, майно і друзів? На які жертви пішли ви, щоб бути слухняними 
Господу? Які благословення ви отримували, коли йшли на ці жертви? 

• Пробувши в пустині три дні, Легій збудував олтар і віддав дяку Господу 
(1 Нефій 2:6-7; див. також 1 Нефій 5:9; 7:22). Як ми можемо розвивати почуття 
вдячності навіть за складних обставин? 

• Які важливі благословення отримав Легій завдяки тому, що послухався 
Господа і залишив Єрусалим? (Напишіть відповіді учнів на дошці. Відповіді 
можуть включати те, що сім'ї Легія та Ізмаїла були врятовані від загибелі; 
одну віту Ізраїля було приведено до обіцяної землі; це зумовило появу Книги 
Мормона та інших свідчень про Ісуса Христа.) 

2. Нефій та його брати повертаються до Єрусалима, щоб здобути латунні 
пластини. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з 1 Нефія 3-4. 

• Чому Легій послав своїх синів назад до Єрусалима? (Див. 1 Нефій 3:1-4.) 
Якою була реакція Ламана і Лемуїла, коли вони дізналися про те, що треба 
повернутися? (Див. 1 Нефій 3:5.) Як відреагував Нефій? (1 Нефій 3:7.) Якби 
вам необхідно було здійснити цю подорож, якою була б ваша відповідь? 
Чи мало б значення те, що Господь попросив вас про це? 
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• Чому сім'ї Легія необхідні були латунні пластини? (Див. 1 Нефій 3:3,19-20; 
4:15-16; див. також 1 Нефій 5:21-22; Мосія 1:3-7.) 

Попросіть учня, якого ви призначили заздалегідь, коротко розповісти про те, 
яких зусиль коштувало Нефію і його братам здобути пластини (1 Нефій 3:9-4:38). 

• Якими можуть бути ситуації, в яких ми потребуємо, щоб «вів [нас] Дух 
Божий, бо не [знаємо ми] наперед, що [маємо] робити» (1 Нефій 4:6). Чого ми 
можемо навчитися зі слів Нефія: «Однак я йшов уперед»? (1 Нефій 4:7). 

• Чому Нефій не хотів убивати Лавана? (Див. 1 Нефій 4:10.) Як Нефій прийшов 
до переконання, що він повинен убити Лавана? (Див. 1 Нефій 4:11-18.) 

• Попросіть одного з учнів вголос прочитати 1 Нефій 3:7. Як Господь приго-
тував шлях для Нефія, щоб він зробив те, що йому було наказано зробити? 
Як Господь готує шляхи для вас, щоб ви виконували Його заповіді? 

• Чому Нефій та його брати хотіли, щоб Зорам пішов з ними у пустиню? 
(Див. 1 Нефій 4:35-36.) Що переконало Зорама піти за Нефієм і його братами? 
(Див. 1 Нефій 4:31-34. Поясніть, що для людей за часів Легія клятва була 
священною.) Чому так важливо, щоб про нас знали як про людей, що дотри-
муються свого слова? Зорам знав, що Нефій ніколи не порушить свою клятву. 

Зверніть увагу на те, що хоча Ламан і Лемуїл послухалися свого батька і пішли 
в пустиню, а потім повернулися до Єрусалима за латунними пластинами, 
однак вони постійно ремствували і повставали протягом усієї подорожі, яку 
здійснювала сім'я. З іншого боку, Нефій і Сам були вірними і слухняними 
у всьому, що їм довелося пережити. Ви можете пояснити, що незважаючи на 
те, що Сам не часто згадується, у Писаннях вказується, що він був вірним 
і слухняним, як і Нефій (1 Нефій 2:17; 8:3). 

Запросіть одну половину учнів прочитати уривки з Писань, написані на дошці 
під словом «Нефій». Нехай вони знайдуть слова або вирази, що характеризують 
Нефія. Запросіть другу половину учнів прочитати інші уривки і знайти слова 
або вирази, що характеризують Ламана і Лемуїла. Ви можете роздати кожному 
учневі по аркушу паперу і ручці або олівцю, щоб вони робили нотатки, коли 
читатимуть. Потім нехай учні розкажуть, що вони знайшли. Напишіть на 
дошці короткий коментар до змісту кожного вірша (приклади подано нижче; 
немає потреби повторювати їх слово в слово). 

НЕФІЙ ЛАМАН І ЛЕМУЇЛ 

1:1 Знав, що має «порядних батьків». 2:11 Ремствували на свого батька. 

2:16 Вірив усім словам, які говорив його 2:13 Не вірили усім словам Легія. 
батько. 

2:16,19 Звертався до Господа за знанням. 2:12 «Не розуміли діянь ... Бога». 

3:7 Хотів піти і зробити те, що наказував 3:5 Нарікали на те, що Господь просить 
Господь. їх робити те, що важко. 

3:15 Відмовився повертатися без 3:14 Хотіли відступити після першої 
літописів. спроби. 

4:1, 3 Знав, що Господь могутніший 3:31 Сумнівалися, що Господь видасть 
за Лавана. їм Лавана. 
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Коли роботу над списком буде закінчено, обговоріть такі запитання: 

• Як Нефій показав сильну і непохитну віру? Як ми можемо наслідувати його 
приклад? 

• Чому Ламан і Лемуїл ремствували і повставали? (Див. 1 Нефій 2:11-12.) Чому 
вони не були спроможні зрозуміти діянь Бога? (Див. 1 Нефій 2:18.) 

3. Нефій і його брати приносять латунні пластини до своєї сім'ї. 

Прочитайте і обговоріть такі вірші з 1 Нефій 5. 

• Як відреагували Легій і Сарія, коли їхні чотири сини нарешті повернулися 
з латунними пластинами? (Див. 1 Нефій 5:1-9.) Як їх повернення зміцнило 
свідчення Сарії? (Див. 1 Нефій 5:8.) 

• Що містили латунні пластини? (Див. 1 Нефій 5:10-16; 13:23. Вони містили 
п'ять книг Мойсея, літопис Юдеїв від самого початку і до царя Седекії 
[біля 600 р. до н.е.], пророцтва святих пророків, а також родовід сім'ї Легія.) 

• Що пророкував Легій стосовно латунних пластин? (Див. 1 Нефій 5:17-19.) 
Як здійснилися ці пророцтва? 

4. Нефій і його брати повертаються до Єрусалима за Ізмаїлом і його сім'єю. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з 1 Нефій 7. 

• Чому Нефій і його брати знову повернулися до Єрусалима невдовзі після 
того, як вони принесли латунні пластини? (Див. 1 Нефій 7:1-2.) Що переконало 
Ізмаїла і його сім'ю приєднатися до родини Легія? (Див. 1 Нефій 7:4-5.) 

• Чому Ламан, Лемуїл і дехто з дітей Ізмаїла повстали під час їхньої подорожі 
в пустині? (Див. 1 Нефій 7:6-7.) Чому, на вашу думку, вони хотіли повернутися 
до Єрусалима? Що, за словами Нефія, мало статися, якщо вони залишаться 
в пустині і будуть вірними Господу? (Див. 1 Нефій 7:13.) Що, за його словами, 
мало статися, якщо вони повернуться до Єрусалима? (Див. 1 Нефій 7:13-15.) 

• Які якості виявив Нефій у своїх взаєминах з братами? (Див. 1 Нефій 2:17-18 
і 7:21, щоб навести деякі приклади.) Як ми можемо виявляти ці якості 
у взаєминах з членами нашої родини та іншими? 

Нагадайте учням, що завдяки добровільній послушності Легія і Нефія, мільйони 
людей отримали благословення. Заохочуйте учнів завжди іти і робити «те, що 
Господь наказав» (1 Нефій 3:7). 

Якщо підказує Дух, свідчіть про істини, що обговорювалися на уроці. 

Цими додатковими матеріалами можна доповнити урок. Ви можете використати 
одну або більше з цих ідей як частину уроку. 

1. «Народжений від порядних батьків» (1 Нефій 1:1) 

• Якими є деякі обов'язки «порядних батьків» перед їхніми дітьми? 
(Див. 1 Нефій 1:1.) Чого батьки можуть навчитися у Легія і Сарії стосовно 
того, як виконувати ці обов'язки? 
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Заключна частина 

Додаткові ідеї 
для навчання 

Урок 2 



2. Кожен зазнає прикростей 

Напишіть на дошці такі слова: духовний, сміливий, стурбований, сильний, радісний, 
вірний, сумний, сповнений довіри, сповнений скорботи, старанний, терплячий, 
милосердний. 

Нехай учні вирішать, які з цих слів описують Нефія. Обведіть слова, які вони 
вибрали, і попросіть переповісти короткі історії про Нефія, що ілюструють 
риси характеру, вибрані ними. 

Потім поясніть, що всі слова описують Нефія у різні моменти його життя. 
Наголосіть на тому, що Нефій був вірною людиною, і відзначається його 
відданість у виконанні заповідей. Але навіть Нефій іноді був стурбованим, 
сповненим скорботи і сумним. Зверніть увагу, що ми часто думаємо про 
пророків та інших провідників Церкви як таких, що мають лише позитивний 
досвід і ніколи не мають душевних мук. Однак, як і ми, вони також зазнають 
прикростей і страждань. 

• Як може нам допомогти знання того, що пророки та інші провідники 
Церкви також мають нелегкі періоди в житті? 

• І хоча Нефій «зазнав багато скорбот у плині днів [його]», він знав, що «був 
щедро благословен Господом» (1 Нефій 1:1). Як це можливо: мати багато 
страждань і у той же час бути благословенним Господом? Як страждання 
допомагають нам отримувати благословення? (Запропонуйте учням 
поміркувати над цим питанням мовчки, якщо вони не хочуть відповідати 
перед усім класом.) 

3. Зміст літописів Нефія 

• У 1 Нефій 6 вміщено пояснення того, що він повинен писати у його літописі. 
Якою, за словами Нефія, була мета ведення літопису? (Див. 1 Нефій 6:3-4. 
Зверніть увагу, що Бог Авраама, Ісака і Якова—це Ісус Христос.) Як літописи 
Нефія допомогли вам прийти до Христа? 

Заохочуйте учнів записувати їхні свідчення, а також інший духовний досвід, 
думки і почуття у щоденники. 



Видіння про дерево життя 

1 Нефій 8-11; 12:16-18; 15 

Урок 

З 
Мета уроку 

Підготовка 
до уроку 

Запропонований 
хід уроку 

Вправа на 
концентрацію 
уваги 

Обговорення 
і застосування 
Писань 

Допомогти учням зрозуміти символи, які є у видінні про дерево життя 
і застосування цих символів у їхньому житті. 

З молитвою читайте такі уривки з Писань і розмірковуйте над ними: 
1 Нефій 8-11; 12:16-18; 15. 

Щоб розпочати урок, скористайтеся запропонованою вправою, якщо вважаєте 
її доречною, або вашою власною. 

Поясніть, що в Писаннях міститься багато символічних снів і видінь. Потім 
наведіть запропоновані приклади і попросіть учнів пояснити значення 
кожного символу: 

а. Цар Навуходоносор бачив уві сні величезного боввана, або статую чоловіка. 
Усі частини його тіла були зроблені з різних матеріалів. Камінь зруйнував 
боввана і перетворився на гору, що заповнила усю землю. (Див. Даниїл 2:31-45; 
див. також УЗ 65:2. Різні частини тіла боввана — то різні царства, що були 
на землі. Камінь — царство Бога, що знищить усі інші царства в останні дні.) 

б. Фараон бачив уві сні сім худих і хворих корів, що поглинули сім гладких 
і здорових корів, і так само сім слабких колосків поглинули сім повних 
колосків. (Див. Буття 41:17-31. Семеро здорових корів і сім повних колосків 
символізували сім років процвітання, що матиме Єгипет. Сім хворих корів 
і сім слабких колосків символізували сім років голоду, що настануть за 
роками процвітання.) 

г. У видінні апостол Петро бачив нечистих тварин, що спускалися з небес 
у великому простирадлі, і йому було наказано заколоти і їсти цих тварин. 
(Див. Дії 10:9-16, 28, 34-35. Нечисті тварини символізували іновірців, яких 
тепер треба було навчати євангелії.) 

Поясніть, що на сьогоднішньому уроці буде обговорюватися ще один символіч-
ний сон, описаний у Писаннях: це видіння про дерево життя, яке мали Легій 
і Нефій. На відміну від багатьох снів чи видінь, які стосувалися тільки конкрет-
них людей або періодів (як сон фараона про корів і колоски) видіння про 
дерево життя стосується усіх дітей Бога. 

Коли ви будете викладати запропоновані оповіді з Писань, обговоріть, як 
символи, що вони містять, можуть бути використані у нашому повсякденному 
житті. Заохочуйте учнів розповідати про випадки, що стосуються принципів, 
які ілюструються цими символами. 
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1. Символи у видінні про дерево життя 

Поясніть, що Легій мав видіння і розповів своїй сім'ї про нього (1 Нефій 8:2). 
Коли Нефій почув те, що батько розповідав про видіння, він також захотів 
«побачити, і почути, і пізнати все те» (1 Нефій 10:17; див. також першу додаткову 
ідею для навчання). Через віру Нефія в Ісуса Христа, його прохання задоволь-
нилося (1 Нефій 11:6). Завдяки записам Нефія про пережите ним, ми маємо 
тлумачення видіння. 

Обговоріть видіння про дерево життя. Коли ви будете обговорювати те, що 
бачили Легій і Нефій, малюйте (або попросіть одного або більше учнів малю-
вати) основні складові видіння на дошці. Остаточний малюнок повинен 
відображати: 

Дерево життя і його плід 

Попросіть одного з учнів прочитати 1 Нефій 8:2-10. Потім намалюйте самі 
(або попросіть когось з учнів намалювати) дерево і його плід на дошці. 

• Коли Нефію було показано дерево життя, він попросив пояснити його 
значення (1 Нефій 11:8-11). Що, як він дізнався, символізувало дерево? 
(Див. 1 Нефій 11: 21-25.) Що з побаченого Нефієм допомогло йому краще 
зрозуміти любов Бога? (Див. 1 Нефій 11:13-21, 24, 26-33. Він побачив 
народження, служіння і спокуту Ісуса Христа.) 

Нехай один з учнів прочитає вголос Іоанн 3:16. Наголосіть на тому, що 
Небесний Батько показав глибину своєї любові до нас, коли «дав Сина Свого 
Однородженого». Спокута—це вияв великої любові Ісуса Христа до нас. 

Старійшина Джеффрі Р. Холланд навчав, що дерево життя—це символ Ісуса 
Христа. Він казав: «Образи Христа і дерева нерозривно пов'язані... На 
самому початку Книги Мормона,... Христа змальовано як джерело вічного 
життя і радості, живий доказ Божественної любові і шлях, через який Бог 
виконає свій завіт з домом Ізраїля, а в дійсності з усіма людьми, які жили, 
живуть і будуть жити у майбутньому, повертаючи їх усіх до їхніх вічних 
обіцянь». (Christ and the New Covenant [1997], 160,162). 

• Який вплив на наше життя має любов Бога? Як ми можемо повнішою мірою 
розпізнати Божу любов до нас? 

• Що символізував плід дерева? (Див. 1 Нефій 15:36; УЗ 14:7.) 
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• Як Легій і Нефій описували дерево життя і його плід? (Нехай учні відшукають 
відповідні вірші, щоб знайти фрази, подані нижче. Записуйте фрази на 
дошці, коли учні будуть їх знаходити. При необхідності скорочуйте фрази.) 

а. «Солодший за все, що я коли-небудь куштував» (1 Нефій 8:11). 
б. «Біліший за все біле» (1 Нефій 8:11; див. також 1 Нефій 11:8). 
в. «Бажаніший за всі інші плоди» (1 Нефій 8:12; див. також 15:36). 
г. «Краса його... була понад усяку красу» (1 Нефій 11:8). 
д. «Цінніше над усе»; «найцінніший» (1 Нефій 11:9; 15:36). 
е. «Найрадісніша для душі» (1 Нефій 11:23; див. також 1 Нефій 8:10). 
є. «Найвеличніший з усіх дарів Бога» (1 Нефій 15:36). 

Наголосіть, що вічне життя—найсолодше, найцінніше з благословень, 
які ми можемо отримати. Завдяки любові Бога до нас, це благословення 
доступне нам через спокуту Ісуса Христа. 

• Яке бажання мав Легій у видінні, коли скуштував плід дерева? (Див. 
1 Нефій 8:12.) Як ми можемо допомогти тим, кого любимо, наблизитися 
до Спасителя й отримати обіцяння вічного життя? 

Жезл з заліза 

Попросіть одного з учнів прочитати 1 Нефій 8:19-20. Потім намалюйте (чи 
попросіть когось з учнів намалювати) жезл із заліза і дорогу, що веде до дерева. 

• Що символізував жезл із заліза? (Див. 1 Нефій 11:25; 15:23-24.) Де ми можемо 
знайти слово Бога? (У Писаннях, ученнях пророків останніх днів і підказках 
Святого Духа.) Як допомагає нам слово Бога прийти до Христа? Як воно 
утримує нас на дорозі до вічного життя? 

Ріка брудної води, імла темряви, велика і простора будівля 

Попросіть одного з учнів прочитати 1 Нефій 8:13, 23, 26-27. Потім намалюйте 
(чи попросіть учня намалювати) ріку, імлу темряви, а також велику і простору 
будівлю. 

• Що символізувала ріка брудної води? (Див. 1 Нефій 12:16; 15:26-29.) 

• Що символізувала імла темряви? (Див. 1 Нефій 12:17.) Причиною чого стає 
імла темряви? (Див. 1 Нефій 8:23; 12:17.) Чому Сатана хоче, щоб наші очі не 
бачили Божої любові? Спокути Ісуса Христа? Слова Бога? Яким чином 
Сатана хоче засліпити наші очі? 

• Жезл із заліза, що «простягався вздовж берега ріки» (1 Нефій 8:19), служив 
захистом між прямою і вузькою дорогою та рікою брудної води. Він 
також давав людям у видінні певну опору, коли вони були в імлі темряви 
(1 Нефій 8:24, ЗО). Чого ми можемо навчитися з цього про те, як слово Бога 
може допомогти нам? 

• Що символізувала велика і простора будівля? (Див. 1 Нефій 11:34-36; 12:18.) 
Чому важливим є те, що будівля «стояла... у повітрі»? (Див. 1 Нефій 8:26. 
Зауважте, що будівля не мала міцного фундамента.) Чому гордовитість 
може стати перешкодою для людини на шляху до вічного життя? 

• Деякі люди у видінні скуштували плід, але їм стало соромно, тому що 
люди у великій і просторій будівлі насміхалися з них (1 Нефій 8:26-28). Як ми 
можемо отримати силу, щоб вистояти у переслідуваннях? 
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2. Люди у видінні про дерево життя 

Поясніть, що у видінні Легій бачив «незліченні натовпи людей» (1 Нефій 8:21). 
Цих людей можна поділити на чотири категорії, виходячи з їхніх дій, спрямо-
ваних на пошуки дерева і плоду. Допоможіть класу визначити і описати 
ці чотири категорії, скориставшись нижче поданим матеріалом. (Ви можете 
поділити клас на чотири групи і попросити кожну з груп прочитати по абзацу, 
а потім описати дії людей, про яких йшося в уривках.) 

а. 1 Нефій 8:21-23. (Ті, хто стали на шлях, але потім загубилися в імлі темряви.) 
б. 1 Нефій 8:24-28. (Ті, хто трималися за жезл із заліза, поки не досягли дерева 

і скуштували плоду, але потім засоромилися і відступилися.) 
в. 1 Нефій 8:30. (Ті, хто трималися за жезл із заліза, поки не досягли дерева 

і скуштували плода, і залишилися вірними.) 
г. 1 Нефій 8:31-33. (Ті, хто ніколи не намагалися вийти на путь, але замість цього 

рухалися постійно у напрямку великої і просторої будівлі.) 

• Як ці чотири категорії проявляються сьогодні у світі? (Наприклад, люди, які 
кажуть, що хочуть мати вічне життя, але відволікаються на інше, наприклад, 
матеріальні багатства чи мирські задоволення, подібні до тих, які починають 
іти шляхом, але потім губляться.) 

• Як описуються у видінні дороги, якими мандрують ті люди, які не трималися 
за жезл із заліза чи відійшли від дерева життя? (Див. 1 Нефій 8:28,32; 12:17.) 
Що трапляється з тими, хто йде цими дорогами? Якщо ми рухаємося до 
«заборонених», «невідомих» чи «широких» шляхів, як ми можемо поверну-
тися на пряму і вузьку дорогу? 

• Що ми повинні робити, щоб залишатися на прямій і вузькій дорозі? Як ми 
можемо допомогти іншим залишатися на цій дорозі? 

Запропонуйте учням підкреслити такі слова у своїх примірниках Писань: почали 
(1 Нефій 8:22), ухопили (1 Нефій 8:24), тримаючися (1 Нефій 8:24) і безупинно 
(1 Нефій 8:30). Зазначте, що ці слова допомагають нам зрозуміти, що ми повинні 
робити, аби досягти дерева життя: ми повинні почати рухатися по прямій 
і вузькій дорозі, ухопитися за жезл із заліза, триматися за нього і продовжувати 
рух до дерева. 

Якщо підказує Дух, свідчіть про істини, що обговорювалися на уроці. 

Цими додатковими матеріалами можна доповнити урок. Ви можете використати 
одну або більше з цих ідей як частину уроку. 

1. «Той, хто старанно шукає, знайде» (1 Нефій 10:19) 

• Чого захотів Нефій після того, як він почув про видіння свого батька? 
(Див. 1 Нефій 10:17.) Що він зробив, щоб це бажання здійснилося? 
(Див. 1 Нефій 10:17-19; 11:1-6.) Як приклад Нефія може допомогти нам, коли 
ми прагнемо зрозуміти євангельські істини? (Запропонуйте учням 
поділитися, як Святий Дух допоміг їм зрозуміти євангельські істини.) 

• Як реакція Ламана і Лемуїла на видіння батька відрізнялася від реакції 
Нефія? (Див. 1 Нефій 15:1-2.) Чому Ламан і Лемуїл не могли зрозуміти істин, 
яких Легій навчав їх? (Див. 1 Нефій 15:3, 8-11.) 
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Урок З 

2. «Чи знаєш ти про поблажливість Бога?» (1 Нефій 11:16) 

Щоб допомогти учням зрозуміти вираз «поблажливість Бога» (1 Нефій 11:16, 26), 
поясніть їм, що слово поблажливість у цьому виразі має такий зміст: добровільне 
зходження на нижчий рівень. Потім запропонуйте наведене висловлювання 
старійшини Брюса Р. Макконкі: 

«Поблажливість Бога (маючи на увазі Батька) полягає у тому, що.. . він став 
рідним Батьком, у буквальному розумінні цього слова, смертної Дитини, 
народженої від смертної жінки. І поблажливість Бога (маючи на увазі Сина) 
полягає у тому, що... він [Ісус Христос] пройшов через усі випробування 
смертного життя, пройшовши через «спокуси і біль у тілі, голод, спрагу і втому 
навіть більше, ніж людина може витерпіти, якщо це не до смерті» (Мосія 3:5-8), 
і врешті-решт був приречений до одного з найганебніших видів страти» 
{Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 155). 

3. «І вони насміхалися» (1 Нефій 8:27) 

Коли ви з учнями будете вести обговорення великої і просторої будівлі, 
зверніть увагу, що люди в будівлі «насміхалися». Ці насміхання призвели до 
того, що дехто з тих, хто скуштував плода, засоромилися і відступилися 
(1 Нефій 8:27-28). 

• Яким чином наше ставлення до інших може призвести до того, що вони 
відступляться? 

Наголосіть, що особи, які вступили у вік підзвітності, відповідають за свої 
вчинки; однак, наше ставлення до інших може або підтримати їхні намагання 
жити праведно, або звести їх нанівець. Заохочуйте учнів укріпляти один одного 
і ніколи не насміхатися над іншими або принижувати їх. 
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Урок 

4 
Мета уроку 

Підготовка 
до уроку 

Запропонований 
хід уроку 

Вправа на 
концентрацію 
уваги 

Допомогти учням зрозуміти видіння Нефія про майбутнє і те, як застереження 
й обіцяння, що містяться у видінні, стосуються нас сьогодні. 

1. З молитвою читайте такі уривки з Писань і розмірковуйте над ними: 

а. 1 Нефій 12. Нефій бачить у своєму видінні своїх нащадків і нащадків своїх 
братів. Він бачить, що вони воюють один з одним, а також бачить, як 
злочестивих людей знищено перед приходом Спасителя. Він бачить, що 
люди живуть праведно протягом деякого часу після приходу Спасителя, 
але потім знову впадають у злочестя. 

б. 1 Нефій 13. Нефій бачить у видінні утворення великої і мерзотної церкви, 
колонізацію Американського континенту, відступництво і відновлення 
євангелії в останні дні. 

в. 1 Нефій 14. Нефій бачить у видінні благословення, обіцяні іновірцям, які 
залишаться вірними, прокляття, що зійде на іновірців, які не залишаться 
вірними, і остаточну перемогу Церкви Агнця Божого над великою 
і мерзотною Церквою. 

2. Якщо ви використовуєте вправу на концентрацію уваги, підготуйте шкалу 
часу на великому аркуші паперу, картону або на дошці. 

Щоб розпочати урок, скористайтеся запропонованою вправою, якщо вважаєте 
її доречною, або вашою власною. 

Зверніться до наведеної шкали часу: 

Допоможіть учням розмістити вказані нижче події на лінії часу. Залежно від 
того, якими знаннями володіють учні, ви можете написати дати на шкалі часу 
і попросити учнів назвати події, що відбулися у названі дати. Або ви можете 
написати подїї на дошці і попросити учнів сказати, коли вони відбулися. 

а. Розп'яття Ісуса Христа (33 рік після P. X.). 
б. Велике відступництво (приблизно з 100 року після P. X. до 1800 року після P. X.). 
в. Остання битва між Ламанійцями і Нефійцями (біля 385 року після P. X.). 
г. Відкриття Америки Христофором Колумбом (1492 рік після P. X.). 
д. Відновлення євангелії Ісуса Христа (з 1820 року після P. X. до наших днів). 

Коли учні розмістять події на лінії часу, поясніть, що Нефій бачив ці події, 
а також інші, у своєму видінні про майбутнє. 
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«Те, що я бачив, коли був 
піднесений Духом» 

1 Нефій 12-14 



З молитвою виберіть уривки з Писань, запитання та інші матеріали для уроку, 
що відповідатимуть найповнішою мірою потребам учнів. Обговоріть, як 
вибрані уривки з Писань застосовувати у повсякденному житті. Заохочуйте 
учнів ділитися випадками з життя, що стосуються принципів, описаних 
у Писаннях. 

1. Нефій бачить майбутнє своїх нащадків і нащадків його братів. 

Обговоріть 1 Нефій 12. Запросіть учнів прочитати вголос вибрані вірші. 
Поясніть, що у 1 Нефій 12 Нефій описує своє видіння про майбутнє його сімені 
(його нащадків) і сімені його братів. Коли ви обговорюватимете цей розділ, 
зазначте, як деякі символи у видінні про дерево життя (імла темряви, великий 
і просторий будинок та ріка брудної води) були передвісниками загибелі 
сімені Нефія. 

• Як Нефій описав умови, що існуватимуть на землі, перед тим, як Спаситель 
явиться в Америці? (Див. 1 Нефій 12:1-6.) Чим ці умови подібні до тих, які 
передуватимуть другому пришестю Спасителя? (Див. Джозеф Сміт—Матвій 
1:27-37.) Як Нефій описав умови, що настануть після приходу Спасителя? 
(Див. 1 Нефій 12:11-12; див. також здійснення цього пророцтва, яке записано 
у 4 Нефій 1:2-4.) Що призвело до цієї праведності і миру? (Див. 4 Нефій 1:15.) 

• Нефій бачив, що після чотирьох поколінь, що проживатимуть у правед-
ності, його нащадки та нащадки його братів знову почнуть воювати 
(1 Нефій 12:12-15). Що, як побачив Нефій, станеться з його нащадками у цих 
війнах? (Див. 1 Нефій 12:19-20.) Чому нащадків Нефія було переможено 
і знищено? (Див. 1 Нефій 12:19.) Як можуть гордовитість і спокуси диявола 
привести до знищення? 

2. Нефій бачить утворення великої і мерзотної церкви, колонізацію 
Американського континенту, відступництво і відновлення євангелії. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з 1 Нефій 13. Поясніть, що 1 Нефій 13— 
це запис видіння Нефія про: 

а. Утворення великої і мерзотної церкви. 
б. Відкриття і колонізацію Американського континенту. 
в. Відступництво і втрату багатьох простих і цінних частин Біблії. 
г. Появу Книги Мормона і відновлення євангелії. 

Утворення великої і мерзотної церкви 

• Утворення чого побачив Нефій «серед народів Іновірців»? (Див. 1 Нефій 13:4-5.) 
Хто засновник великої і мерзотної церкви? (Див. 1 Нефій 13:6.) 

Старійшина Брюс Р. Макконкі сказав: «Назви церква диявола та велика і 
мерзотна церква використовуються як загальна назва для всіх видів церков 
або організацій, як би вони не називались і який би характер не мали—чи то 
політичні, філософські, освітні, економічні, соціальні, братські, громадські 
або релігійні—які були створені для того, щоб вивести людей на дорогу, що 
веде їх від Бога і його законів, а отже і від спасіння у царстві Божому» (Mormon 
Doctrine, 2nd ed. [1966], 137-138). 

Наголосіть, що велика і мерзотна церква—це символ відступництва у всіх 
його формах. Це уособлення усіх хибних учень, хибного поклоніння Богові, 
зневажливого ставлення до релігії. Вона не уособлює собою якусь конкретну 
церкву, що існує сьогодні у світі. 
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• Якими є деякі характерні риси «великої і мерзотної церкви»? (Див. 
1 Нефій 13:5-9. Серед відповідей можуть бути такі: вона послаблює віру, 
бажає багатств і гріхів світу та прагне слави світу) Який символ з видіння 
про дерево життя відповідає великій і мерзотній церкві? (Порівняйте 
1 Нефій 13:5-9 з 1 Нефій 11:35-36.) 

• Які ви бачите факти, що свідчать про велику і мерзотну церкву, і спрямовані 
на знищення святих у наші дні? Як ми можемо бути впевненими, що не 
піддалися обману людей та організацій, які зводять людей з дороги, що веде 
до Бога і його законів? 

Відкриття та колонізація Американського континенту 

• Мається на увазі, що іновірці, які перейшли «через великі води» — це 
Христофор Колумб та інші дослідники і поселенці на Амерканському конти-
ненті (1 Нефій 13:12-13). Що дало змогу цим дослідникам і поселенцям 
зробити їх намагання успішними? (Див. 1 Нефій 13:14-19.) 

• Яку роль відіграли ці перші дослідники і поселенці у відновленні євангелії? 
(Вони підготували шлях до заснування Сполучених Штатів Америки. 
Конституція Сполучених Штатів встановила свободу щодо релігії, яка 
була необхідною для появи Книги Мормона і відновлення євангелії. 
Див. УЗ 101:77-80.) 

Відступництво і втрата багатьох простих і цінних частин Біблії 

• Яку книгу, як побачив Нефій, несли Іновірці? (Див. 1 Нефій 13:20-23. Біблію.) 
Що велика і мерзотна церква зробила з цією книгою? (Див. 1 Нефій 13:24-26.) 
Чому? (Див. 1 Нефій 13:27.) 

• До яких наслідків призвела втрата багатьох простих і цінних речей з Біблії? 
(Див. 1 Нефій 13:29.) 

Поява Книги Мормона і відновлення євангелії 

• Господь знав, що велика і мерзотна церква намагатиметься знищити слово 
Бога в Біблії. Як Він забезпечив те, щоб Його слова були збережені для появи 
в останні дні? (Див. 1 Нефій 13:35-36.) Що являє собою літопис, що був 
збережений сіменем Нефія? (Книгу Мормона.) 

• Якими є цілі Книги Мормона? (Див. 1 Нефій 13:40-41; див. також Мормон 7:8-9; 
УЗ 20:8-12. Ви можете записати відповіді учнів на дошці.) У чому ви вбачаєте 
досягнення цих цілей? 

• Які вчення важко зрозуміти у Біблії, але є простими і цінними у Книзі 
Мормона? (Відповіді можуть включати: спокута, воскресіння і хрищення. Ви 
можете навести приклади того, як ці учення ясно подано в Книзі Мормона. 
Наприклад, ви можете попросити учнів прочитати Алма 11:42-45, де поясню-
ються прості й цінні істини про спокуту і воскресіння, або 3 Нефій 11:21-26 
і Мороній 8:11-12, які навчають простим і цінним істинам про хрищення.) 
Як Книга Мормона допомогла зробити Біблію більш зрозумілою для вас або 
збільшила ваше свідчення про Біблію? 

3. Нефій бачить благословення, обіцяні вірним; він бачить також 
знищення великої і мерзотної церкви. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з 1 Нефій 14. 

Поділіть клас на дві групи. Попросіть одну проаналізувати 1 Нефій 14:1-7, щоб 
знайти благословення, обіцяні Іновірцям (не ізраїльтянам), якщо вони зали-
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шаться вірними Господу. Попросіть другу групу прочитати ці самі вірші, щоб 
знайти, які покарання обіцяні Іновірцям, якщо вони закам'яніють серцями 
і відвернуться від Господа. Напишіть ці пункти на дошці. Потім запитайте: 

• Що ми повинні робити, щоб пом'якшити наші серця і мати змогу отримати 
ці благословення? 

• Що мається на увазі, коли йдеться про те, що у світі сьогодні існує лише дві 
сили? (Див. 1 Нефій 14:10; 2 Нефій 10:16.) 

• Що врешті-решт станеться з великою і мерзотною церквою? 
(Див. 1 Нефій 14:3-4,15-17; 22:23.) 

• Нефій бачив, що незважаючи на те, що кількість членів Господньої Церкви 
в останні дні буде порівняно невеликою, вони зможуть вистояти проти 
переслідувань великої і мерзотної церкви. Чим, як бачив Нефій, святі Господа 
озброєні? (Див. 1 Нефій 14:14.) Як можемо ми бути «озброєні праведністю 
і силою Бога»? 

Поясніть, що у видінні Нефій побачив те, що вже сталося і ще станеться 
в історії землі. Його видіння також показує нам, що ми повинні зробити вибір 
з лише двох пропозицій: слідувати за Ісусом Христом чи йти проти нього, 
і таким чином слідувати за Сатаною. Нагадайте учням, що благословення, 
обіцяні в 1 Нефій 14 доступні для всіх нас, якщо ми обираємо слідувати за 
Ісусом Христом. 

Якщо підказує Дух, свідчіть про істини, що обговорювалися на уроці. 
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«Якби ви... бажали прислухатися 
до істини, і зважати на неї» 

1 Нефій 16-22 

Мета уроку 

Підготовка 
до уроку 

Запропонований 
хід уроку 

Вправа на 
концентрацію 
уваги 

Надихнути учнів наслідувати приклад віри Нефія і його бажання слухатися. 

1. З молитвою читайте такі уривки з Писань і розмірковуйте над ними: 

а. 1 Нефій 16; 17:1-3. Сини Легія і Зорам одружуються з дочками Ізмаїла. 
Господь дає людям Ліягону, за допомогою якої він веде їх через пустиню 
згідно з їхньою вірою і старанністю. Лук Нефія ламається, що призводить 
до труднощів у добуванні їжі. Усі, крім Нефія, нарікають. Нефій робить 
новий лук, запитує у Легія, куди йти полювати, і приносить їжу. 

б. 1 Нефій 17:4-55; 18:1-4. Нефій демонструє стійку віру, слухаючись наказу 
Господа будувати корабель. 

в. 1 Нефій 18:5-25. Ламан, Лемуїл, сини Ізмаїла і їхні дружини разом 
бунтують на кораблі. Ламан і Лемуїл зв'язують Нефія, який проявляє 
сміливість і вдячність Богу, незважаючи на таке випробування. Господь 
посилає велику бурю. Ламан і Лемуїл звільняють Нефія, який веде 
корабель до обіцяної землі. 

2. Додаткові матеріали: Алма 37:38-46. 

3. Поговоріть з трьома учнями заздалегідь і попросіть кожного з них підготу-
вати короткий переказ однієї з оповідей з Писань, вказаних нижче. Попросіть 
їх у першу чергу розповісти про події, а не про учення, які вони містять, 
чи застосування їх у житті, що буде обговорюватися після того, як вони 
перекажуть свої уривки. 

а 1 Нефій 16:9-33. 
б 1 Нефій 17:4-55; 18:1-4. 
в. 1 Нефій 18:5-22. 

4. Якщо наявні такі матеріали, підготуйте їх для використання на уроці: 

Ілюстрації «Ліягона» (62041; набір ілюстрацій «Мистецтво євангелії» 302) та 
«Легій і його народ прибувають до обіцяної землі» (62045; набір ілюстрацій 
«Мистецтво євангелії» 304). 

Щоб розпочати урок, скористайтеся запропонованою вправою, якщо вважаєте 

її доречною, або вашою власною. 

Напишіть на дошці такі фрази: 

Я не хочу. 
Я про це подумаю. 
Я спробую. 

Попросіть учня прочитати 1 Нефій 3:4. 
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• Що могло б статися, якби Нефій відповів на наказ Господа однією з фраз, 
написаних на дошці? Як Нефій відповів? («Я зроблю». Див. 1 Нефій 3:7.) 

Зітріть фрази з дошки і напишіть великими літерами вислів Я ЗРОБЛЮ. 
Поясніть, що Нефій і його родина були благословлені під час їхньої подорожі 
до обіцяної землі, тому що Нефій постійно був налаштований на девіз 
«Я зроблю». Він не вагався у виконанні Божих заповідей. На цьому уроці ми 
розглянемо, як ми можемо наслідувати приклад віри Нефія і його бажання 
слухатися. 

З молитвою виберіть уривки з Писань, запитання та інші матеріали для уроку, 
що відповідатимуть найповнішою мірою потребам учнів. Обговоріть, як 
вибрані уривки з Писань застосовувати у повсякденному житті. Заохочуйте 
учнів ділитися випадками з життя, що стосуються принципів, описаних 
у Писаннях. 

1. Господь веде сім'ї Легія та Ізмаїла згідно з їхньою вірою і старанністю. 

Якщо ви використовуєте ілюстрацію, де Легій знаходить Ліягону, продемон-
струйте її зараз. Попросіть призначених учнів коротко переказати події, 
описані у 1 Нефій 16:9-33. Потім прочитайте й обговоріть вибрані вірші 
з 1 Нефій 16; 17:1-3. 

• «Куля, або дороговказ», який Господь дав Легію, називалася «Ліягона» 
(Алма 37:38). Для чого була дана Ліягона? (Див. 1 Нефій 16:10,29.) Що необхідно 
було робити людям, щоб Ліягона працювала? (Див. 1 Нефій 16:28-29; 
Алма 37:40.) Якими були наслідки, коли люди були невірними і неслух-
няними? (Див. Алма 37:41-42.) 

• Які існують провідники у нашому житті, що, подібно до Ліягони, працюють 
згідно з нашою вірою і старанністю? (Відповіді можуть включати: Писання, 
як це пояснюється в Алма 37:38-46; Святий Дух; патріархальне благословення; 
вчення живих пророків і наша совість, як це пояснює цитата, наведена 
нижче.) Як ці провідники допомагали вам? 

Президент Спенсер В. Кімбол казав: 

«Господь дав... кожній людині совість, яка підказує їй кожного разу, коли 
людина стає на хибний шлях. Людина завжди чує, якщо вона прислухається; 
та люди можуть, звичайно, настільки призвичаїтися до голосу совісті, що 
починають ігнорувати його, аж ПОЇСИ, врешті-решт, вони його перестають 
чути. 

Ви повинні зрозуміти, що маєте щось на зразок компаса, подібного 
до Ліягони, у вашій душі. Це дається кожній дитині... Якщо вона ігнорує 
Ліягону, що міститься в її душі, то поступово може втратити її тиху 
підказку... Наші кораблі ніколи не зіб'ються з курсу... якщо ми слухаємо 
веління нашої власної Ліягони, яку ми називаємо совістю» (у Conference 
Report, Oct. 1976,117 або Ensign, Nov. 1976, 79). 

• Якою була поведінка Ламана і Лемуїла, коли Нефій зламав свій лук? 
(Див. 1 Нефій 16:18, 20.) Якою була поведінка Легія? (Див. 1 Нефій 16:20.) Якою 
була поведінка Нефія? (Див. 1 Нефій 16:22-23.) Чого нас навчає ставлення 
Нефія до цього випробування, що зможе нам допомогти, коли випробування 
постануть перед нами? (Відповіді можуть включати: нам слід довіряти 
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Господу, старанно працювати над подоланням труднощів та не скаржитися 
на Господа і його слуг.) 

• Після того, як Нефій зробив новий лук, він запитав Легія, куди піти, щоб 
здобути їжу (1 Нефій 16:23). Як Легій відповів на прохання свого сина? 
(Див. 1 Нефій 16:24-25.) Що сталося, коли Легій упокорився і звернувся до 
Господа? (Див. 1 Нефій 16:26-32.) Чого навчають нас стосунки між Господом 
і Легієм на цьому прикладі? (Відповіді можуть включати те, що Господь 
простить і благословить нас, коли ми упокорюємося і звертаємося до Нього.) 

• Говорячи про Ліягону, Нефій зазначив, що «малими засобами Господь може 
вершити великі справи» (1 Нефій 16:29; див. також Алма 37:6-7; УЗ 64:33). Чи 
спостерігали ви у вашому житті, що це правда? Як знання цього принципу 
може допомогти нам? 

2. Нефій демонструє непохитну віру, виконуючи наказ Бога будувати 
корабель. 

Попросіть призначеного учня коротко переказати події, описані в 1 Нефій 17:4-55; 
18:1-4. Потім прочитайте і обговоріть вибрані вірші з цих уривків. 

• Чого ми можемо навчитися з того, як повівся Нефій, відповідаючи на 
наказ Господа будувати корабель? (Див. 1 Нефій 17:8-11,16-19, 50-51; 18:1-3; 
див. також кн. Якова 2:17-18.) 

Старійшина Л. Том Перрі сказав: «Це одна з найцікавіших історій, що містять 
Писання, тому що вона розповідає про випадок, коли Господь забезпечив 
допомогу, але потім відійшов, щоб дати змогу одному із своїх синів виявити 
його власну ініціативу. Я інколи роздумую над тим, що сталося б, якби 
Нефій просив у Господа про знаряддя, а не про місце, де знаходиться руда, 
щоб зробити знаряддя. Я маю сумніви щодо того, чи задовольнив би Господь 
прохання Нефія. Ви розумієте, що Господь знав, що Нефій міг зробити 
знаряддя, і навряд чи Господь буде робити за нас те, що ми можемо зробити 
самі» (у Conference Report, Oct. 1991, 87-88 або Ensign, Nov. 1991,64). 

• Якою була реакція Ламана і Лемуїла, коли вони побачили, що Нефій 
збирається будувати корабель? (Див. 1 Нефій 17:17-22.) Нефій докоряв їм, 
нагадуючи про вихід Ізраїльтян з Єгипту. Чим вихід Легія і його сім'ї 
був подібний до виходу Мойсея та Ізраїльтян? (Див. 1 Нефій 17:23-44.) 

• Нефій сказав Ламану і Лемуїлу, що вони «були поза почуттям, так що [вони] 
не сприймали... слова [Господа]» (1 Нефій 17:45). Що значить сприймати 
слово Господа? (Див. цитату, наведену нижче.) Що призводить людей до того, 
що вони «не сприймають»? Як ми можемо готувати себе, щоб сприймати 
слово Господа? 

Старійшина Бойд К. Пекер навчав: «Святий Дух спілкується з духом скоріше 
через свідомість, ніж через фізичні відчуття. Цей провід приходить у вигляді 
думок, почуттів, через враження і нашіптування. Не завжди легко описати 
натхнення. Писання навчають нас, що ми можемо скоріше «відчути» слова 
духовного спілкування, ніж почути їх, і побачити в першу чергу духовними, 
а не фізичними очима (див. 1 Нефій 17:45)» (у Conference Report, Oct. 1989,16 
або Ensign, Nov. 1989,14). 

• 3 якими наслідками стикаються люди, якщо вони, подібно до Ламана 
і Лемуїла, кам'яніють серцями до істини? (Див. 1 Нефій 17:46-47.) 
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• Нефій намагається переконати своїх братів не ремствувати на батька 
(1 Нефій 17:49). Як ремствування впливає на наші сім'ї? Як ми можемо 
подолати звичку огризатися і злословити на членів сім'ї? 

• Нефій продовжував молитися за провід, коли будував корабель (1 Нефій 
18:1-3). Як Господь відповів на його молитви? (Див. 1 Нефій 18:1, 3-4.) Чому так 
важливо для нас часто звертатися до Господа у молитві? 

3. Ламан і Лемуїл зв'язують Нефія, який виявляє сміливість і вдячність 
Богу, незважаючи на це випробування. Після того, як вони звільняють 
його, він веде корабель до обіцяної землі. 

Попросіть призначеного учня коротко розповісти про події, описані в 1 Нефій 
18:5-22. Потім прочитайте й обговоріть вибрані вірші з 1 Нефій 18:5-25. 

• Коли вони попливли до обіцяної землі, Ламан, Лемуїл, сини Ізмаїла та їхні 
дружини «почали... веселитися» (1 Нефій 18:9). Якою була реакція Нефія на 
їхню поведінку? (Див. 1 Нефій 18:10.) Що було неправильним у тому, як вони 
веселилися? (1 Нефій 18:9. Вони забули про Господа і поводилися брутально. 
Ви можете порівняти цей вірш з УЗ 136:28.) 

• Яка єдина річ переконала Ламана і Лемуїла звільнити Нефія? (Див. 1 Нефій 
18:15-20.) Ламан і Лемуїл ставали все більше жорстокосердними, коли повста-
вали проти Господа, каялися, потім продовжували повставати (порівняйте 
1 Нефій 18:20 з 1 Нефій 2:14; 7:19-21; 16:39; 18:4). У чому полягає небезпека 
повернення знову і знову до одного і того ж гріха? (Див. УЗ 82:7.) 

• Як Господь благословив людей після того, як Ламан і Лемуїл покаялися 
і звільнили Нефія? (Див. 1 Нефій 18:21-25. Якщо ви використовуєте ілюстра-
цію, на якій зображено прибуття до обіцяної землі, продемонструйте її 
зараз.) 

• Коли люди подорожували пустинею, а потім морем, які обставини 
змушували багатьох з них ремствувати? (Див. 1 Нефій 16:18-20, 34-36; 17:21.) 
Якою була поведінка Нефія у ці важкі періоди часу? (Див. 1 Нефій 18:16. 
Наголосіть, що навіть коли всі навколо нього скаржилися на Бога, Нефій 
завжди був непохитним щодо послуху і любові до Господа.) 

Зверніть увагу, що останні слова, написані Нефієм у Книзі Мормона—це 
точний опис його істинного характеру: «Так заповів мені Господь Бог, і я мушу 
слухатися» (2 Нефій 33:15). Потім прочитайте таке висловлювання старійшини 
Гебера Дж. Гранта: 

«Немає нездоланних перепон, коли Бог наказує, а ми слухаємося» (у Conference 
Report, Oct. 1899,18). 

Якщо підказує Дух, свідчіть про істини, що обговорювалися на уроці. 

Цими додатковими матеріалами можна доповнити урок. Ви можете використати 
одну або обидві ідеї як частину уроку. 

1. Дослідження Писань 

Нехай учні проглянуть 1 Нефій 16-18, шукаючи слова, що описують Нефія, 
і слова, що описують Ламана і Лемуїла. Напишіть ці слова на дошці і скористай-
теся ними, щоб показати різницю між Нефієм і його бунтівними братами. 
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2. Думки, висвітлені в 1 Нефій 19-22 

• Одним з перших наказів Господа Нефію після того, як сім'ї прибули до 
обіцяної землі, був наказ вести літопис народу (1 Нефій 19:1-4). Нефій казав, 
що він писав про «святі речі» для свого народу, «чим, може, [він] зумів би 
переконати їх, що вони мають пам'ятати Господа, Бикупителя свого» 
(1 Нефій 19:5,18). Які благословення зійдуть на наших нащадків, якщо ми 
будемо записувати священні події у нашому житті? 

• Як, за словами Нефія, світ прийматиме Спасителя, під час його земного 
служіння? (Див. 1 Нефій 19:7-10.) Чому світ відкине Ісуса як «нікчему»? 
(Див. 1 Нефій 19:9.) Чому Ісус хотів витерпіти такі переслідування? 
(Див. 1 Нефій 19:9.) 

• Згідно Нефію, чому Юдеїв будуть «переслідувати всі люди»? (Див. 1 Нефій 
19:13-14.) Що станеться, коли Юдеї «не відвертатимуть більше свої серця» 
від Ісуса? (Див. 1 Нефій 19:15-16.) 

• Нефій навчав своїх братів про «пророків давнини» і про «діяння Господа 
в інших землях, серед давнього народу» (1 Нефій 19:21-22). Які благословення 
ви мали від того, що вивчали Писання і вчилися у пророків давнини? 

• Чому так важливо «застосовувати Писання до нас»? (1 Нефій 19:23). Яку ви 
маєте користь, якщо так чините? 

1 Нефій 21-22 містить важливі пророцтва стосовно останніх днів. Ви можете 
переглянути такі уривки: 

а. 1 Нефій 21:22-23; 22:6-8. Відновлення євангелії знову збере Ізраїль разом. 
б. 1 Нефій 21:26; 22:10-12. Господь виведе Ізраїль «з мороку і з темряви; 

і знатимуть вони, що Господь — то їхній Спаситель і Викупитель». (Зазначте, 
що Книга Мормона грає ключову роль у здійсненні Господніх завітів 
і євангелії «для тих, хто з дому Ізраїлевого». Порівняйте 1 Нефій 22:11-12 
з титульною сторінкою Книги Мормона.) 

в. 1 Нефій 22:13-15. Народи, які заперечуватимуть Бога, будуть воювати один 
з одним і будуть знищені. 

г. 1 Нефій 22:16-19. Господь збереже праведних. 
д. 1 Нефій 22:26. Сатану буде зв'язано під час тисячолітнього правління. 
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«Вільні вибирати волю 
1 вічне життя» 
2 Нефій 1-2 

Урок 

6 
Мета уроку 

Підготовка 
до уроку 

Запропонований 
хід уроку 

Вправа на 
концентрацію 
уваги 

Обговорення 
і застосування 
Писань 

Допомогти учням мати більше бажання «вибирати волю і вічне життя» через 
Ісуса Христа, «великого Посередника для всіх людей» (2 Нефій 2:27). 

1. З молитвою читайте такі уривки з Писань і розмірковуйте над ними: 

а. 2 Нефій 1. Легій навчає, що його народ отримав «землю обіцяну» 
за завітом. Він напучує своїх синів каятися, виконувати заповіді Господа 
і зодягнутися в броню праведності. 

б. 2 Нефій 2:1-10. Легій навчає, що викуплення приходить через спокуту 
Ісуса Христа. 

в. 2 Нефій 2:11-30. Легій навчає, що протилежність необхідна у плані 
Небесного Батька, і що ми «вільні вибирати волю і вічне життя... або 
вибирати неволю і смерть». 

2. Якщо ви проводите вправу на концентрацію уваги, принесіть на урок 
будильник. 

Щоб розпочати урок, скористайтеся запропонованою вправою, якщо вважаєте 
її доречною, або вашою власною. 

Принесіть на урок будильник і встановіть його так, щоб він задзвенів на початку 
уроку. Поки він буде дзвеніти, зазначте, що часто ми потребуємо чогось на 
зразок будильника, щоб допомогти собі прокинутися. Поясніть, що цей урок 
починається з поради Легія, яку він давав декому із своїх синів, щоб пробудити 
їх духовно. 

Розділи, які будуть розглядатися на цьому уроці, містять деякі з останніх 
настанов Легія своїм дітям. Заохочуйте учнів шукати шляхи, щоб застосовувати 
поради Легія у житті. З молитвою виберіть уривки з Писань, запитання та інші 
матеріали для уроку, що відповідатимуть найповнішою мірою потребам учнів. 

1. Легій напучує своїх синів каятися, виконувати заповіді Господа 
і зодягнутися у броню праведності. 

Обговоріть 2 Нефій 1. Запропонуйте учням прочитати вголос вибрані уривки. 
Поясніть, що цей розділ містить поради, які давав Легій своїм синам незадовго 
до смерті. Попросіть учнів пошукати щось особливе серед того, що Легій 
радив робити своїм синам, і благословення, які, згідно його обіцянню, вони 
отримають, якщо послухаються цієї поради. 

• Легій сказав, що незважаючи на біди, його народ отримав «землю обіцяну» 
за завітом (2 Нефій 1:5). Яким був завіт між Господом і народом Легія? 
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(Див. 2 Нефій 1:6-7, 9-10.) Що, за словами Легія, станеться з жителями землі, 
якщо вони заперечуватимуть Спасителя? (Див. 2 Нефій 1:10-12.) 

• Легій закликав своїх синів до покаяння, заповідаючи їм, щоб вони «пробу-
дилися ... від сну пекла, і скинули б ті жахливі кайдани, якими [вони] скуті» 
(2 Нефій 1:13; див. також вірші 14, 21 і 23). У чому полягає гріховність 
перебування у глибокому сні? У чому полягає гріховність перебування 
у кайданах? 

• Легій радив своїм синам: «Встаньте з праху,... будьте мужами» (2 Нефій 1:21). 
Якими є риси праведного мужа? (Див. 2 Нефій 1: 21-27. Нехай учні проана-
лізують ці вірші, шукаючи в них якості, які мав на увазі Легій. Ви можете 
написати ці та інші якості на дошці.) Що таке мужність у розумінні світу? 
Як ми можемо допомогти молодому чоловіку віддати перевагу праведності, 
а не тому, що світ визначає як мужність? 

• Які благословення отримав Легій за його вірність? (Нехай учень прочитає 
вголос 2 Нефій 1:15. Зазначте, що незважаючи на те, що деякі його сини були 
скуті «жахливими кайданами» гріха, Легій був «оточений навіки руками 
любові [Спасителя]». Наголосіть, що якщо ми смиренно приходимо до Христа 
через покаяння і послух, ми будемо викуплені і оточені «навіки руками його 
любові».) 

2. Легій свідчить про спокуту Ісуса Христа. 

Прочитайте і обговоріть 2 Нефій 2:1-10. 

• Легій сказав, що «за... законом жодна плоть не може бути виправдана; 
або, за цим законом, люди будуть відсічені» (2 Нефій 2:5). Бути виправданим 
означає бути в мирі з Богом, бути звільненим від покарання за гріх, нази-
ватися праведним і безвинним. Як закон відсікає нас і заважає нам бути 
виправданими? (Див. кн. Якова 2:10; 1 Нефій 10:21. Коли ми не виконуємо 
заповіді, ми стаємо винними і нечистими, а ніщо нечисте не може жити 
з Богом.) 

• Якщо ми не можемо бути виправдані за законом, як ми можемо бути 
виправданими і бути гідними увійти в присутність Бога? (Див. 2 Нефій 2:6-8. 
Наголосіть, що завдяки спокуті Ісуса Христа ми можемо каятися і бути 
прощеними за наші гріхи.) 

• Легій сказав, що Спаситель задовольнить «закон повною мірою» (2 Нефій 2:7). 
Висловлювання «повна міра закону» стосується наслідків падіння і «пока-
рання, що приєднується» за непослух Божим заповідям (2 Нефій 2:5,10). 
Яким чином Спаситель задовольнив закон повною мірою? (Див. 2 Нефій 2:7; 
Алма 34:13-16; УЗ 19:16-19; 45:3-5; див. також цитату, наведену нижче.) 

Президент Джозеф Ф. Сміт сказав: «Ісус прийшов і постраждав, «праведний 
за неправедних», він, хто був без гріха, за того, хто грішив, і зазнав покарання 
від закону, який порушив грішник» (Gospel Doctrine, 5th ed. [1939], 204). 

• Як ми повинні жити, щоб бути виправданими завдяки стражданням Христа 
за наші гріхи? (Див. 2 Нефій 2:7; див. також Римлянам 10:4; УЗ 19:15-16; 
Уложення віри 1:3.) 

• Попросіть учня прочитати вголос 2 Нефій 2:8. Про що ми повинні знати? 
(Див. 2 Нефій 2:6-8.) Як ми можемо «звістити» про це? Як наше звіщання про 
це показує нашу вдячність Спасителю за його спокуту? 
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Урок 6 

3. Легій навчає про важливість протилежностей і свободу вибирати між 
добром і злом. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з 2 Нефій 2:11-30. 

Коли Легій навчав своїх синів про необхідність протилежностей, він ще раз 
нагадав історію про те, як Адам і Єва скуштували від забороненого плода. 
Попросіть учнів по черзі прочитати декілька віршів з 2 Нефій 2:15-25. Попросіть 
їх пошукати (1) умови, в яких жили Адам і Єва до того, як скуштували від 
забороненого плода і (2) протилежності, яких зазнали Адам і Єва після того, як 
вони скуштували від плода. Напишіть список відповідей учнів на дошці. Ваш 
список має бути подібним до того, що подається нижче. 

Зазначте, що у 2 Нефій 2 Легій згадує деякі з умов, до яких призвело падіння. 
Однак, учення про падіння є більш широким у своєму обсязі, ніж це подається 
у цьому розділі. Учні повинні зрозуміти, що падіння принесло у світ фізичну 
смерть і духовну смерть, цим самим розпочавши план викуплення. 

• Якби Адам і Єва не скуштували плід, вони не пізнали б протилежностей, 
перерахованих у цьому списку (2 Нефій 2:22-23). Які благословення 
ми можемо отримати завдяки тому, що падіння Адама і Єви дало світові 
протилежності? (Див. 2 Нефій 2:23-27; Мойсей 5:10-12.) 

• Легій сказав своїм дітям, що «є потреба в тому, щоб була протилежність 
у всьому» (2 Нефій 2:11; див. також вірш 15). Завдяки чому ви помітили, що 
важливо мати протилежності у нашому повсякденному житті? (Ви можете 
попросити учнів прочитати 2 Нефій 2:11-13, коли вони будуть обговорювати 
це питання.) Як протилежність у всьому допомагає нам розвиватися? 

• Згідно з 2 Нефій 2:24-28, чого хоче для нас Небесний Батько? (Радості, волі й 
вічного життя.) Як він забезпечує шлях для отримання нами цих благословень? 
(Див. 2 Нефій 2:26-27; див. також Іоанн 14:6.) Чого бажає для нас Сатана? 
(Див. 2 Нефій 2:18, 27, 29. Горя, неволі і духовної смерті.) Як дії кожного з нас 
визначають, чи ми отримаємо радість, волю і вічне життя, чи горе, неволю 
і духовну смерть? 
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УМОВИ, ЩО ІСНУВАЛИ до того, 
ЯК СКУШТУВАЛИ ПЛІД 

ПРОТИЛЕЖНОСТІ, ЯКІ З'ЯВИЛИСЯ 
ПІСЛЯ ТОГО, ЯК СКУШТУВАЛИ ПЛІД 

Вони могли діяти самостійно 
(2 Нефій 2:15-16), але вони не робили 
добра, «бо не знали ... гріха» 
(2 Нефій 2:23). 

Вони могли робити добро, а також 
грішити (2 Нефій 2:23). їм було наказано 
каятися у своїх гріхах (2 Нефій 2:21). 

їм не потрібно було обробляти землю, 
щоб забезпечувати себе їжею в саду 
(2 Нефій 2:19; див. також Мойсей 2:29). 

Вони мусили працювати, щоб мати їжу 
(2 Нефій 2:19). 

Вони не знали ні горя, ні радості 
(2 Нефій 2 :23). 

Вони відчували горе і радість 
(2 Нефій 2:23). 

Вони залишилися б «у тому стані... 
назавжди, і не [мали] б кінця» 
(2 Нефій 2:22). 

Вони стали павшими і смертними — 
підвладними фізичній смерті 
(2 Нефій 2:22; див. також Мойсей 6:48). 



Старійшина Джозеф Б. Віртлін навчав: «Господь дав вам дар свободи вибору 
(див. Мойсей 7:32) і дав достаньо настанов, щоб розрізняти добро і зло (див. 
2 Нефій 2:5). Ви вільні вибирати (див. 2 Нефій 2:27) і отримали можливість 
діяти (див. 2 Нефій 10:23; Геламан 14:30), але ви не вільні вибирати наслідки. 
Абсолютно достовірно, що вибір добра і правди веде до щастя і миру, в той 
час як вибір гріха і зла поступово веде до нещастя, печалі й горя» (у Conference 
Report, Oct. 1989, 94 або Ensign, Nov. 1989, 75). 

• 2 Нефій 2 містить учення про сотворіння (2 Нефій 2:14-15), падіння 
(2 Нефій 2:4-5, 8,18-25) і про спокуту (2 Нефій 2:3-4, 6-10, 26-27). Чому ці 
три учення є центральними у плані викуплення Небесного Батька? 

Наголосіть, що через спокуту Ісуса Христа ми можемо бути оточені «навіки 
руками... любові» Господа (2 Нефій 1:15). Поясніть, що великим благословенням 
є бути «вільн[ими] вибирати» і заохочуйте учнів «вибирати волю і вічне життя» 
через Ісуса Христа, «великого Посередника для всіх людей» (2 Нефій 2:27). 

Якщо підказує Дух, свідчіть про істини, які обговорювалися на уроці. 

Цими матеріалами можна доповнити урок. Ви можете використати цю ідею як 
частину уроку. 

Як використовувати учення Легія, щоб протистояти ученням світу 

Напишіть на дошці твердження, подані нижче під заголовком «Хибні учення 
світу». Запропонуйте учням уявити, що вони чують, як друг, співробітник або 
шкільний учитель представляють переконливі аргументи на захист цих хибних 
тверджень. Потім поясніть, що Легій поділився істинами, які можуть нам дати 
мир і впевненість, коли перед нами постають хибні учення світу. Напишіть 
на дошці посилання з Писань, наведені нижче під заголовком «Учення Легія». 
Попросіть учнів прочитати уривок з Писань і визначити, як він може допо-
могти їм відчути мир, якщо їх непокоять хибні учення світу. Заохочуйте учнів 
обговорювати способи використання посилань з Писань у їхньому житті. 

Заключна частина 

Додаткова ідея 
для навчання 

ХИБНІ УЧЕННЯ СВІТУ УЧЕННЯ ЛЕГІЯ 

Немає добра чи зла. 2 Нефій 2:5. («Люди достаньо навчені, 
щоб відрізнити добро від зла».) 

Немає закону. 2 Нефій 2:5. («Закон дано людям».) 

Немає Христа. 2 Нефій 2:6 («Спокутування приходить 
у Святому Месії і через нього».) 

Немає життя після смерті. 2 Нефій 2:10. («Усі люди [стануть] 
у присутності [Бога], щоб він судив їх».) 

Немає Бога. 2 Нефій 2:14. («Бог є».) 

Життя не має цілі. 2 Нефій 2:25. («Люди є, щоб мати 
радість».) 

Наші вчинки обумовлені 
спадковістю і оточенням. 

2 Нефій 2:26-27. (Ми вільні «діяти 
самостійно, а не бути під впливом». 
Ми вільні «вибирати волю і вічне 
життя ... або вибирати неволю 
і смерть».) 

28 



Урок 

7 
Допомогти учням посилити їхні свідчення про Пророка Джозефа Сміта 
і заохотити їх знаходити радість у довірі Господу і виконанні його заповідей. 

1. З молитвою читайте такі уривки з Писань і розмірковуйте над ними: 

а. 2 Нефій 3. Легій навчає свого сина Йосипа про стародавнього пророка 
Йосипа, який пророкував про Джозефа Сміта. Легій навчає Йосипа про те, 
що їхні нащадки будуть благословлені через Пророка Джозефа Сміта 
і Книгу Мормона. 

б. 2 Нефій 4. Легій помирає після того, як він дав своїм дітям і онукам 
останні настанови. Нефій сумує через свою гріховність, але радіє через 
доброту Бога. 

в. 2 Нефій 5. Гнів Ламана і Лемуїла на Нефія зростає. Прихильники Нефія 
слухаються наказу Господа і відділяються від прихильників Ламана. 
Нефійці жили «щасливо», а Ламанійці були прокляті за їхнє злочестя. 

2. Додаткові матеріали: Joseph Smith Translation, Genesis 50:24-38. 

3. Ви можете попросити когось з учнів підготуватися читати вголос 2 Нефій 
4:15-35. Скажіть учневі, що цей уривок іноді називають «Псалмом Нефія», 
і що в ньому виражені найглибші почуття Нефія. 

Щоб розпочати урок, скористайтеся запропонованою вправою, якщо вважаєте 
її доречною, або вашою власною. 

Розкажіть учням, що у 2 Нефій 3 згадуються чотири чоловіки, які мають 
однакове ім'я. Попросіть учнів знайти згадування про цих чотирьох чоловіків 
у 2 Нефій 3:1-15. Дайте час учням, щоб вони проглянули ці вірші, а потім 
запитайте, згадування про кого вони знайшли. Правильні відповіді наводяться 
нижче: 

а. Йосипа, останньонародженого сина Легія і Сарії (2 Нефій 3:1-3). 
б. Йосипа з Єгипту (2 Нефій 3:4-5). 
в. Джозефа Сміта мол. (2 Нефій 3:6-15). 
г. Джозефа Сміта ст. (2 Нефій 3:15). 

Після цієї невеличкої вправи переходьте до обговорення 2 Нефій 3. 

З молитвою виберіть уривки з Писань, запитання та інші матеріали для уроку, 
що відповідатимуть найповнішою мірою потребам учнів. Обговоріть, як 
вибрані уривки з Писань застосовувати у повсякденному житті. Заохочуйте 
учнів ділитися випадками з життя, що стосуються принципів, описаних 
у Писаннях. 

Мета уроку 

Підготовка 
до уроку 

Запропонований 
хід уроку 

Вправа на 
концентрацію 
уваги 

Обговорення 
і застосування 
Писань 
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«Я знаю, кому 
я довірився» 
2 Нефій 3-5 



1. Легій навчає, що його нащадки будуть благословлені через Пророка 
Джозефа Сміта і Книгу Мормона. 

Обговоріть 2 Нефій 3. Попросіть учнів прочитати вголос вибрані вірші. 

• Легій навчав свого сина Йосипа пророцтву Йосипа, сина Якова і Рахілі, якого 
було «взято в полон до Єгипту» (2 Нефій 3:4; див. також Буття 30:22-24; 37:1-3, 
23-28). Чому завіт з Господом, в який вступив Йосип з Єгипту, був важливим 
для сім'ї Легія? (Див. 2 Нефій 3:4-5; кн. Якова 2:25; див. також Буття 45:7.) 

• Хто був «вибраним провидцем», якого Йосип з Єгипту бачив у видінні? (Див. 
2 Нефій 3:6-15. Пророк Джозеф Сміт.) Як Джозеф Сміт ніс слово Господа? 
(Див. 2 Нефій 3:11 і цитату, наведену нижче.) Як ви були благословлені через 
слово Господа, яке приніс Джозеф Сміт? 

Старійшина Легран Річардс сказав: «Пророк Джозеф Сміт приніс нам Книгу 
Мормона, Учення і Завіти, Дорогоцінну Перлину і багато інших праць. Як 
показують наші літописи, він через одкровення відкрив нам більше істини, 
ніж будь-який пророк, який коли-небудь жив на лиці землі» (у Conference 
Report, Apr. 1981, 43 або Ensign, May 1981, 33). 

• Господь сказав Йосипу з Єгипту про Біблію, яка міститиме слова, написані 
нащадками Юди, і про Книгу Мормона, яка міститиме слова, написані 
нащадками Йосипа (2 Нефій 3:12). Як Біблія і Книга Мормона «зрост[уться] 
одне з одним»? (Див. 2 Нефій 3:12.) 

• Господь пообіцяв, що «праведна віта» нащадків Йосипа з Єгипту буде 
«відламана», але буде «згадана в завітах Господа» (2 Нефій 3:5). Яка роль 
належить Джозефу Сміту і Книзі Мормона у здійсненні цих завітів? 
(Див. 2 Нефій 3:12-13,18-21; 30:3-6.) Як це обіцяння здійснюється сьогодні? 
Як Книга Мормона допомагає вам пам'ятати і дотримуватися заповідей, 
укладених з Господом? 

• Що поєднує Йосипа з Єгипту, Йосипа, сина Легія, і Джозефа Сміта крім 
їхнього імені? (Див. 2 Нефій 3:4-7,11-12,18-21. Відповіді можуть включати: 
походження, завіти і Книга Мормона.) 

2. Нефій сумує через свою гріховність, але радіє через доброту Бога. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з 2 Нефій 4. Поясніть, що перед самою 
смертю, він напучував і благословляв своїх дітей і онуків (2 Нефій 4:3-12). 

Незабаром після смерті Легія «Ламан, і Лемуїл, і сини Ізмаїла розлютилися на 
[Нефія] через дорікання Господа» (2 Нефій 4:13). Описуючи ці постійні труднощі, 
Нефій також виразив свої почуття в уривку, який часом називають «Псалом 
Нефія». У вигляді вступу до обговорення «Псалму Нефія», поясніть, що 
псалом — це вірш або гімн, дуже схожий на сучасний гімн. Можна попросити 
унів назвати декілька їхніх улюблених гімнів і коротко сказати, чому ці гімни 
мають для них таке значення. 

Якщо ви просили учня підготувати читання Псалма Нефія, попросіть його чи її 
зробити це зараз. Попросіть інших учнів читати про себе. 

• Нефій казав: «Моя душа втішається діяннями Господа; і серце моє постійно 
обдумує [їх]» (2 Нефій 4:16). Чим таким незвичайним втішався Нефій? 
(Див. 2 Нефій 4:15-16.) Що означає обдумувати? Що ми можемо робити, щоб 
відводити час для обдумування діянь Господа? Як обдумування діянь Господа 
допомагає нам? 

зо 



Урок 7 

• Якими словами ви описали б Нефія? (Відповіді можуть включати: праведний, 
слухняний і смиренний.) Чому Нефій каже, що він «нещасна людина», чия 
«душа горює через [його] беззаконня»? (Див. 2 Нефій 4:17, 27; див. також 
1 Нефій 10:16.) Чому так необхідно визнати свою сутність павшої людини 
перед Богом? 

Президент Езра Тефт Бенсон сказав: «Так само, як людина насправді не хоче 
їсти, поки вона не голодна, так само вона не хоче спасіння Христа, доки не 
дізнається, чому вона потребує Христа. Ніхто точно і належним чином не 
знає, чому йому потрібен Христос, поки він не зрозуміє і не прийме учення 
про падіння і його наслідки для усього людства» (у Conference Report, Apr. 1987, 
106 або Ensign, May 1987, 85). 

• Як Нефій знайшов надію, незважаючи на те, що був «в оточенні» спокус 
і гріхів? (Див. 2 Нефій 4:18-19.) Як Господь допомагав Нефію в минулому? 
(Попросіть учнів прочитати 2 Нефій 4:20-25, щоб знайти відповіді на це 
запитання. Запишіть їхні відповіді на дошці. Деякі можливі відповіді подані 
нижче.) 

Господь: 

а. Був підтримкою для Нефія (2 Нефій 4:20). 
б. Вів Нефія крізь бідування в пустині (2 Нефій 4:20). 
в. Сповнив його своєю любов'ю (2 Нефій 4:21). 
г. Завдав поразки його ворогам (2 Нефій 4:22). 
д. Чув його волання (2 Нефій 4:23). 
е. Давав йому знання через видіння (2 Нефій 4:23). 

• Коли ви отримували подібні благословення від Господа? Як те, що ви 
пам'ятаєте благословення, які отримали в минулому, може допомогти вам 
пережити тяжкі часи? 

• Нефій запитував себе, чому він повинен піддаватися печалі і гріхові, 
незважаючи на те, що він бачив і знає (2 Нефій 4:26-27). Чому нам іноді 
доводиться боротися зі смутком і спокусами, незважаючи на те, що ми 
знаємо євангелію? Чого Псалом Нефія може навчити нас про те, як долати 
смуток і спокуси? (Див. 2 Нефій 4:28-30.) 

• У першій частині свого псалма слова Нефія спрямовані до нього самого 
(2 Нефій 4:15-30). Кінцевою частиною псалма є молитва (2 Нефій 4:30-35). 
Про що просив Нефій Небесного Батька у своїй молитві? (Див. 2 Нефій 4:31-33. 
Запропонуйте учням обговорити ті уривки молитви Нефія, які мають 
для них особливе значення. Ви можете скористатися деякими з питань, 
наведеними нижче, щоб заохотити учнів до обговорення.) 

а. Як Господь визволяє нас «з рук ворогів [наших]»? (Див. 2 Нефій 4:31, 33.) 
б. Що, на вашу думку, означає «тремті[ти], побачивши гріх? (Див. 2 Нефій 4:31; 

Мосія 5:2; Алма 13:12.) 
в. Що, на вашу думку, означає «йти стежкою в глибокій долині» і «бути 

певним на прямій дорозі»? (2 Нефій 4:32). 
г. Що, на вашу думку, означає для Господа зодягнути нас «в шати [його] 

праведності»? (2 Нефій 4:33). 

• Що Нефій пообіцяв робити, коли молився? (Див. 2 Нефій 4:30, 34-35. Він 
пообіцяв довіряти Богові і славити його вічно.) Що Нефій мав на увазі, коли 
сказав: «Я не покладу мою надію на рамено плоті»? (Див. 2 Нефій 4:34; 28:31.) 
Яким чином люди «кладуть свою руку на рамено плоті»? Яка небезпека 
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криється в цьому? Що ми можемо робити, щоб збільшити нашу довіру 
Господу? 

3. Гнів Ламана і Лемуїла на Нефія зростає, і Господь наказує прихильникам 
Нефія відділитися від прихильників Ламана. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з 2 Нефій 5. 

• Чому Ламан і Лемуїл гнівалися на Нефія? (Див. 2 Нефій 4:13; 5:3.) Що Ламан і 
Лемуїл намагалися зробити з огляду на їх зростаючий гнів? (Див. 2 Нефій 5:2,4. 
Порівняйте їхній гнів зі спробами Нефія контролювати своє роздратування, 
як написано у 2 Нефій 4:27-29.) Яку небезпеку криє зростаючий гнів? Що 
ми можемо робити, щоб бути миротворцями дома, у суспільстві й у Церкві? 

Президент Говард В. Хантер навчав: «Ми потребуємо більш спокійного світу, 
який виросте з більш спокійних родин, і сусідських стосунків, і суспільств. 
Щоб забезпечити і плекати такий спокій, «ми повинні любити інших, навіть 
ворогів так само, як наших друзів».... Нам треба простягнути руку дружби. 
Нам треба бути більш добрими, лагідними, вміти більше прощати і бути 
більш повільними на гнів. Нам треба любити один одного чистою любов'ю 
Христа. Нехай це буде нашою лінією поведінки і нашим бажанням» 
(у Conference Report, Apr. 1992, 87 або Ensign, May 1992, 63). 

• Через гнів своїх братів Нефій молив про допомогу (2 Нефій 5:1). Як Господь 
відповів на його молитви? (Див. 2 Нефій 5:5.) 

• Коли Нефій і його народ відділився, вони «жили ... щасливо» (2 Нефій 5:27). 
Що вони робили, що сприяло їхньому щастю? (Див. 2 Нефій 5:10-17. Відповіді 
можуть включати: вони виконували заповіді, зберігали літописи, що знаходи-
лися на пластинах з латуні, будували храм і працювали разом.) Як приклад 
Нефійців може допомогти нам, якщо ми намагаємося «жити ... щасливо»? 

Якщо підказує Дух, свідчіть про істини, які обговорювалися на уроці. 

Цими матеріалами можна доповнити урок. Ви можете використати цю ідею як 
частину уроку. 

«Прокинься, душе моя!... Радуйся, о серце моє» (2 Нефій 4:28) 

Поясніть, що ми можемо скористатися прикладом Нефія, коли почуваємося 
пригніченими. У розділах 4 і 5 у книзі 2 Нефій подано декілька прикладів того, 
що ми можемо робити, щоб подолати почуття пригніченості. Обговоріть 
з учнями такі приклади: 

а. Читати Писання (2 Нефій 4:15). 
б. Насолоджуватися діяннями Господа і роздумувати над ними (2 Нефій 4:16). 
в. Довіряти Господу і шукати у ньому підтримку (2 Нефій 4:20-21, 34). 
г. Гаряче молитися (2 Нефій 4:24). 
ґ. Бути працелюбним; працювати (2 Нефій 5:15,17). 
д. Служити у храмі (2 Нефій 5:16). 

Заключна частина 

Додаткова ідея 
для навчання 
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«О яка велика благодать 
нашого Бога» 
2 Нефій 6-10 

Урок 

8 
Допомогти учням зрозуміти, чому необхідна спокута Ісуса Христа, і навчити їх, 
як отримати усі благословення, що йдуть від спокути. 

1. З молитвою читайте такі уривки з Писань і розмірковуйте над ними: 

а. 2 Нефій 9:1-26, 39-54. Яків свідчить, що через спокуту Спасителя ми 
можемо бути викуплені від тимчасової смерті і духовної смерті. Він розмір-
ковує над принципами, які допомагають нам отримати усі благословення 
спокути. 

б. 2 Нефій 9:27-38. Яісів розглядає ставлення і дії, які не дають нам отримати 
усіх благословень, що йдуть від спокути. 

в. 2 Нефій 10. Яків пророкує, що Викупитель буде називатися Христом. 
Яків пророкує, що нащадки Нефійців загинуть через зневіру, і що Юдеї 
в Єрусалимі розіпнуть Спасителя і будуть розсіяні, поки не повірять 
у нього. Яків свідчить про завіти Господа з Його народом і закликає людей 
примиритися з волею Бога. 

2. Додаткові матеріали: Ісая 49-52. Ви можете порівняти Ісая 49:22-26 
з 2 Нефій 6:6-7,16-18; Ісая 50 з 2 Нефій 7; Ісая 51 з 2 Нефій 8:1-23, Ісая 52:1-2 
з 2 Нефій 8:24-25. 

3. Якщо ви проводите вправу на концентрацію уваги, принесіть на урок 
такі ілюстрації: «Проповідь на горі» (62166; набір ілюстрацій «Мистецтво 
євангелії» 212); «Ісус уздоровлює сліпого» (62145; набір ілюстрацій 
«Мистецтво євангелії» 213); «Утихомирення бурі» (62132; набір ілюстрацій 
«Мистецтво євангелії» 214); «Ісус благословляє дочку Яіра» (62231; набір 
ілюстрацій «Мистецтво євангелії» 215); «Христос з дітьми» (62467; набір 
ілюстрацій «Мистецтво євангелії» 216); «Ісус молиться у Гефсиманії» 
(62175; набір ілюстрацій «Мистецтво євангелії» 227) і «Розп'яття» (62505; 
набір ілюстрацій «Мистецтво євангелії» 230). 

Щоб розпочати урок, скористайтеся запропонованою вправою, якщо вважаєте 
її доречною, або вашою власною. 

Продемонструйте ілюстрації, названі у розділі «Підготовка до уроку». Запропо-
нуйте учням розглянути ілюстрацій і подумати про те, що Ісус Христос зробив 
для них. Потім попросіть їх поділитися тим, що вони думають. Напишіть їхні 
відповіді на дошці. 

Попросіть учнів прочитати вголос такі вірші: 2 Нефій 6:17; 7:2; 8:3-6,12. Попросіть 
їх відшукати у віршах слова, які стосуються того, що Ісус робить для нас. 
Напишіть ці слова на дошці. Ваш список може включати такі слова: рятувати 
(2 Нефій 6:17; 7:2), викупляти (2 Нефій 7:2), втішати (2 Нефій 8:3,12), світло 
(2 Нефій 8:4), правосуддя, судити (2 Нефій 8:4-5) і спасіння (2 Нефій 8:5-6). 

Мета уроку 

Підготовка 
до уроку 

Запропонований 
хід уроку 

Вправа на 
концентрацію 
уваги 
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Поясніть, що на цьому уроці ви будете говорити про спокуту, що є найвидат-
нішим діянням Ісуса Христа для нас. 

З молитвою виберіть уривки з Писань, запитання та інші матеріали для уроку, 
що відповідатимуть найповнішою мірою потребам учнів. Обговоріть, як 
вибрані уривки з Писань застосовувати у повсякденному житті. Заохочуйте 
учнів ділитися випадками з життя, що стосуються принципів, описаних 
у Писаннях. 

1. Через свою спокуту Ісус Христос здійснив викуплення від тимчасової 
смерті і духовної смерті. 

Поясніть, що 2 Нефій 9 містить проповідь Якова, одного з молодших братів 
Нефія, про спокуту Ісуса Христа, яка є центральною подією у плані спасіння. 
Знання того, що Яків говорив про тимчасову смерть і духовну смерть, допоможе 
зрозуміти учення, викладене у цьому розділі: 

Тимчасова смерть — це смерть фізичного тіла і відокремлення духа від 
фізичного тіла. Внаслідок падіння Адама усі люди зазнають тимчасової смерті 
(2 Нефій 9:6). У 2 Нефій 9 Яків використовує такі слова і вирази, щоб описати 
тимчасову смерть: «смерть» (вірш 6), «смерть тіла» (вірш 10) і «могила» (вірш 11). 

Духовна смерть—це відокремлення від присутності Бога. Усі ми відокремлені 
від Бога внаслідок падіння Адама (2 Нефій 9:6). Ми ще більше відділяємося 
від Бога, коли грішимо (Римлянам 3:23; Алма 12:16; Геламан 14:18). У 2 Нефій 9 
Яків використовує такі слова і вирази, щоб описати духовну смерть або відокрем-
лення від Бога: «бути ізольованими від присутності нашого Бога» (вірш 9), 
«смерть духа» (вірш 10), «духовна смерть» (вірш 12), «пекло» (вірш 12) і «смерть» 
(вірш 39). 

Обговоріть 2 Нефій 9:1-26, 39-54. Запропонуйте учням прочитати вголос 
вибрані вірші. 

• Що зробив Спаситель, щоб перемогти тимчасову смерть і духовну смерть? 
(Див. 2 Нефій 9:5-7,12, 21-22; див. також Лука 22:44; Мосія 3:7; УЗ 19:16-19.) 

• Через спокуту Ісуса Христа усі люди будуть воскрешеними — спасенними 
від тимчасової смерті (2 Нефій 9:12-13,22). Що сталося б з нами без сили 
Христового воскресіння? (Див. 2 Нефій 9:6-9. Тимчасова і духовна смерть 
були б постійними. Ми були б ізольованими від присутності Бога навіки, 
а наші духи були б підвладні Сатані. Ми залишилися б «з батьком брехні, 
у нещасті».) Яким чином це показує, що тимчасова смерть і духовна 
смерть—це «жахлив[а] потвора»? (2 Нефій 9:10). 

• Через спокуту Ісуса Христа всіх людей буде відновлено, щоб вони стали перед 
Богом для суду (2 Нефій 2:10; 9:15). Однак, не всі люди будуть «спасенними 
в царстві Божому», і не всім буде дозволено жити в присутності Бога навіки 
(2 Нефій 9:23; Мормон 7:7). Згідно з словами Якова, що ми маємо робити, 
щоб бути «спасенними в царстві Бога»? (Нехай учні прочитають 2 Нефій 9:18, 
21,23-24,39,41,50-52, щоб знайти відповіді на ці запитання. Коротко напишіть 
їхні відповіді на дошці. Обговоріть відповіді так, як це рекомендовано 
нижче.) 

а. Вірити в Ісуса Христа, Святого Ізраїлевого, і прийти до нього (2 Нефій 9:18, 
23-24,41). Чому віра в Ісуса Христа є необхідною для того, щоб отримати 
усі благословення його спокути? 
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Урок 8 

б. Витерпіти хрести світу і не звертати уваги на ганьбу світу (2 Нефій 9:18). 
Що означає витерпіти хрести світу? (Див. Матвій 16:24; 3 Нефій 12:29-30.) 
Що означає не звертати уваги на ганьбу світу? (Див. 2 Нефій 9:49.) 

в. Прислухатися до голосу Господа (2 Нефій 9:21). Як ми можемо прислухатися 
до голосу Господа? (Див. УЗ 1:38; 18:33-36; 88:66.) 

г. Каятися, христитися і витерпіти до кінця (2 Нефій 9: 23-24). 
ґ. Мати духовні помисли (2 Нефій 9:39; див. також Римлянам 8:5-8). Що 

означає для вас мати духовні помисли? Як наші духовні помисли ведуть 
до «життя вічного»? Що означає мати плотські помисли? Як плотські 
помисли ведуть нас до духовної смерті? Що ми можемо робити, щоб мати 
більше духовних помислів? 

д. «Бенкетуйте тим, що не згине» (2 Нефій 9:50-51). Що ніколи не гине? 
Як ми можемо цим бенкетувати? 

е. Пам'ятати слова Бога (2 Нефій 9:52). Як те, що ми пам'ятаємо слова Бога, 
допомагає нам отримати усі благословення, що йдуть від спокути? 
(Див. З Нефій 15:1.) 

є. Постійно молитися і дякувати (2 Нефій 9:52). Як молитва і вдячність 
Небесному Батькові допомагали вам бути ближчими до нього і його Сина? 

2. Певні стосунки і вчинки не дають нам отримати усіх благословень 
спокути. 

Прочитайте і обговоріть 2 Нефій 9:27-38. Поясніть, що крім обговорення вимог 
для отримання усіх благословень спокути, Яків говорив про погляди і вчинки, 
які не дають отримати цих благословень. 

• Якими є певні стосунки і вчинки, які не дають нам отримати усіх благосло-
вень, що йдуть від спокути? (Попросіть учнів прочитати 2 Нефій 9:27-38, 
щоб знайти відповіді на це запитання. Коротко напишіть їхні відповіді на 
дошці. Обговоріть відповіді, як це показано нижче.) 

а. Порушення заповідей і марне витрачання днів нашого випробування 
(2 Нефій 9:27). У Книзі Мормона пророки часто називають наше життя на 
землі «становищем випробувань» або часом, щоб бути випробуваними 
(2 Нефій 2:21; див. також 2 Нефій 2:30; Мормон 9:28). Як деякі люди 
марнують дні їхнього випробування? (Див. 2 Нефій 9:38; Алма 34:31-33; 
Геламан 13:38.) 

б. Віддавати перевагу навчанню, грошам та іншим ідолам, а не Богу 
(2 Нефій 9:28-30, 37). Як гонитва за знаннями і багатством не дає нам 
отримати усіх благословень, що йдуть від спокути? (Див. 2 Нефій 9:28, 
ЗО, 42.) Коли навчання і гроші є хорошою справою? (Див. 2 Нефій 9:29; 
кн. Якова 2:18-19.) 

в. Бути духовно глухими і сліпими (2 Нефій 9:31-32). Що означає бути 
духовно глухими і сліпими? Як ми можемо відкрити наші вуха й очі для 
істин євангелії? 

г. Бути «необрізаними серцем» (2 Нефій 9:33). У стародавньому Ізраїлі 
чоловік, який не був обрізаним, тим самим порушував завіт з Богом 
(Буття 17:11,14). Як знання цього допомагає нам зрозуміти, що означає 
бути «необрізаними серцем»? 

г. Вбивати, брехати і чинити розпусту (2 Нефій 9:34-36). 
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3. Господь пам'ятає завіти зі своїм народом. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з 2 Нефій 10. 

• Яків пророкував, що нащадки Нефійців загинуть «в плоті через зневіру», 
і що Юдеї в Єрусалимі розіпнуть Спасителя і будуть розсіяні через свої гріхи 
(2 Нефій 10:2-6). Що Господь зробить для цього народу, якщо він повірить 
у Нього і покається у своїх гріхах? (Див. 2 Нефій 10:2, 7-8, 21-22; див. також 
1 Нефій 21:15-16; 2 Нефій 9:1-3, 53; 30:2.) Як це стосується кожного з нас? 
(Див. Мосія 26:22.) 

Старійшина Бойд К. Пекер навчав: «Бентежлива думка, що помилка (або 
навіть цілий ряд помилок) буде залишатися з нами вічно, не приходить від 
Господа. Він сказав, що якщо ми покаємося, Він не тільки простить нам наші 
провини, але й забуде їх і не пам'ятатиме більше наших гріхів (див. Ісая 43:25; 
Євреям 8:12; 10:17; Алма 36:19; УЗ 58:42)» (у Conference Report, Apr. 1989, 72 
або Ensign, May 1989, 59). 

• Яків сказав, що його народ має звеселити «серця свої», тому що Господь 
пам'ятає свій завітний народ (2 Нефій 10:22-23). Як ми можемо знайти втіху 
у знанні того, що Господь пам'ятає свій завітний народ? 

• Про що Яків просив пам'ятати свій народ, закінчуючи своє звернення до 
нього? (Див. 2 Нефій 10:23-24.) Яким чином ми вибираємо чи то шлях до 
вічної смерті, чи шлях до вічного життя? (Див. 2 Нефій 2:26-27.) Що означає 
примирится з волею Бога? Чому важливо пам'ятати, що «тільки в благодаті 
Бога [ми] спасенні»? 

Попросіть учня прочитати вголос 2 Нефій 10:25, що є заключною частиною 
промови Якова. Виразіть вашу вдячність за спокуту Ісуса Христа і заохочуйте 
учнів «вибрати ... шлях вічного життя» (2 Нефій 10:23). 

Якщо підказує Дух, свідчіть про істини, які обговорювалися на уроці. 

Цими додатковими матеріалами можна доповнити урок. Ви можете використати 
цю ідею як частину уроку. 

Збирання Ізраїля 

• Як Ізраїль буде зібрано? (Див. 2 Нефій 10:8-9.) 

Президент Езра Тефт Бенсон навчав: 

«Відповідальність сімені Авраамового, яким ми є, полягає у тому, щоб 
бути місіонерами, щоб нести це служіння і священство усім народам 
(див. Авраам 2:9). Мойсей дарував Джозефу Сміту у Кертлендському храмі 
ключі збирання Ізраїля (див. УЗ 110:11). 

Отже, яке знаряддя призначив Бог для цього збирання? Це те саме знаряддя, 
що було призначено для переконання світу у тому, що Ісус є Христос, що 
Джозеф Сміт—це його пророк, і що Церква Ісуса Христа Святих Останніх 
Днів є істинною. І що Писання—це наріжний камінь нашої релігії» 
(у Conference Report, Apr. 1987,107-8 або Ensign, May 1987, 85). 

Заключна частина 

Додаткова ідея 
для навчання 
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«Моя душа втішається 
словами Ісаї» 
2 Нефій 11-25 

Урок 

9 
Мета уроку 

Підготовка 
до уроку 

Запр опонований 
хід уроку 

Вправа на 
концентрацію 
уваги 

Обговорення 
і застосування 
Писань 

Надихнути учнів читати пророцтва Ісаї і допомогти їм зрозуміти, як ці 
пророцтва можна прикласти до їхнього життя. 

1. З молитвою читайте такі уривки з Писань і розмірковуйте над ними: 

а. 2 Нефій 11; 25:1-7. Нефій свідчить про важливість писань Ісії і навчає 
ключам, що допоможуть зрозуміти їх. 

б. 2 Нефій 12:1-12. Ісая бачить храм останніх днів і збирання Ізраїля. 
в. 2 Нефій 15:26-29; 21:12. Ісая пророкує, що Господь підніме прапор і збере 

Ізраїль. 
г. 2 Нефій 16; 22; 25:19-30. Ісая і Нефій свідчать про викупительну силу 

Спасителя. 

2. Якщо наявні вказані ілюстрації, приготуйтесь використати їх на уроці: 
«Ісая пише про народження Христа» (62339; набір ілюстрацій 
«Мистецтво євангелії» 113); «Храм в Солт-Лейк-Сіті» (62433; набір ілюстрацій 
«Мистецтво євангелії» 502); «Ісус Христос» (62572; набір ілюстрацій 
«Мистецтво євангелії» 240). 

3. Щоб збільшити своє розуміння писань Ісаї, ви можете переглянути уроки 
36-40 у книзі: «Старий завіт. Посібник для вчителя євангельського вчення» 
(35570). 

Щоб розпочати урок, скористайтеся запропонованою вправою, якщо вважаєте 
її доречною, або вашою власною. 

Прочитайте Мосія 8:17-18. Потім поставте перед учнями такі запитання: 

• Що провидці у змозі побачити? (Минулі, теперішні та майбутні події.) Чому 
провидці мають для нас таке велике значення? 

Поясніть, що через те, що він був провидцем, Ісая бачив у видінні такі події, як 
війна на небесах, руйнування Єрусалима після смерті Спасителя, Армагеддон-
ську битву і тисячолітнє правління Спасителя. 

Багато з писань Ісаї здаються важкими для розуміння, тому що вони стосуються 
великої кількості минулих і майбутніх подій, описаних символічною мовою. 
Однак, ми можемо зрозуміти їх, якщо наполегливо і з молитвою будемо читати 
і вивчати. На цьому уроці будуть обговорюватися деякі з самих основних 
писань Ісаї. 

З молитвою виберіть уривки з Писань, запитання та інші матеріали, що 
відповідатимуть найповнішою мірою потребам учнів. Обговоріть, як вибрані 
уривки з Писань застосовувати у повсякденному житті. Заохочуйте учнів 
ділитися випадками з життя, що стосуються принципів, описаних у Писаннях. 
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1. Нефій свідчить про писання Ісаї і дає ключі для їх розуміння 

Обговоріть 2 Нефій 11; 25:1-7. Запропонуйте учням прочитати вголос вибрані 
вірші. Якщо ви використовуєте першу додаткову ідею для навчання, попросить 
учня, якого ви призначили, коротко розповісти про Ісаю і його часи. 

• Чому Нефій вирішив, що слова Ісаї важливі для його літописів? 
(Див. 1 Нефій 19:23; 2 Нефій 11:2-6, 8; 25:3.) Попросіть різних учнів прочитати 
вголос кожен з цих уривків. Після того, як кожен уривок буде прочитано, 
попросіть учня писати на дошці посилання і причину цитування Ісаї. 
Зразок подано нижче.) 

ЧОМУ НЕФІЙ ЦИТУВАВ ІСАЮ 

1 Нефій 19:23 Щоб «більше переконати їх вірити 
в Господа». 

2 Нефій 11:2-4 Щоб запезпечити ще одного свідка 
Ісуса Христа. 

2 Нефій 11:5-6, 8 Щоб допомогти нам (його читачам) 
втішатися. 

2 Нефій 25:3 Щоб відкрити вироки Бога. 

• Чому ці причини важливі для нас сьогодні? Як може розуміння слів Ісаї 
призвести нас до втіхи? 

Поясніть, що Нефій дав нам декілька ключів, що можуть допомогти краще 
зрозуміти писання Ісаї. Якщо дозволяє час, обговоріть ці ключі з учнями. 

Ключ V. Застосовувати «усі Писання до нас» (1 Нефій 19:23; див. також 
2 Нефій 11:2,8). Багато з пророкувань Ісаї стосуються подій останніх днів. По мірі 
того, як ми бачимо здійснення цих пророцтв і приймаємо участь у їх здійс-
ненні, ми можемо краще розуміти вчення Ісаї і застосовувати їх у своєму житті. 
Наприклад, 2 Нефій 15 містить пророцтво Ісаї про те, що Господь «підніме 
прапор до народів», щоб зібрати Ізраїль (2 Нефій 15:26). Це пророцтво допомагає 
нам краще зрозуміти важливість ділитися відновленою євангелією—прапором 
чи знаменом, щоб привести усі народи до Господа. 

Ключ 2: «Зрозуміти ... у який спосіб пророкували серед Юдеїв» (2 Нефій 25:1). 
Пророцтва Ісаї написані стилем, яким Юдеї звикли читати і слухати. Ми 
зможемо краще зрозуміти писання Ісаї, якщо пам'ятатимемо, що він використо-
вував образи і символіку, які були зрозумілими юдеям його часу. Наприклад, 
у 2 Нефій 12:1-3 Ісая використовує слово «гора», щоб символізувати високе 
духовне місце, місце для одкровення і наближення до Бога, подібне до храму. 

Ключ 3: «Знати вироки Бога» (2 Нефій 25:3; див. також вірш 6). Ісая передбачав, 
як Ізраїльське і Юдейське царства страждатимуть черех їхнє злочестя, але 
він також пророкував, що їхні благословення будуть відновлені, коли вони 
покаються і наслідуватимуть Ісуса Христа. З повідомлення Ісаї про те, що 
сталося з Ізраїлем і Юдеєю і з його пророкування про майбутнє відновлення 
дому Ізраїля, ми можемо краще зрозуміти, як Бог діє у житті кожного з нас, 
і як він благословляє народи згідно з їхньою праведністю. 
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Урок 9 

Ключ 4: Знати «про навколишні краї [Єрусалима]» (2 Нефій 25:6). Знання 
географії і назв міст в Ізраїлі допомагає нам краще розуміти пророцтва Ісаї 
стосовно царств Ізраїльського і Юдейського і народів, що загрожували їм 
війною. Наприклад, у 2 Нефій 20:28-34 Ісая називає міста, через які пройде 
армія асирійців, і як її буде зупинено, як тільки вона досягне Єрусалима. Все 
сталося саме так, як він пророкував. 

Ключ 5: Бути сповненими «духом пророцтва» (2 Нефій 25:4). 

• Що таке дух пророцтва? (Див. Об'явлення 19:10.) Як ми можемо його 
отримати? Як може дух пророцтва допомогти нам зрозуміти учення Ісаї 
про Спасителя? 

2. Ісая бачить храм останніх днів і збирання Ізраїля. 

Прочитайте і обговоріть 2 Нефій 12:1-12. Якщо ви використовуєте ілюстрацію 
Солт-Лейкського храму, продемонструйте її зараз. 

• Як Солт-Лейкський храм здійснює частину пророцтва Ісаї, записаного 
у 2 Нефій 12:2-3? Чому, на вашу думку, Ісая описував храм як «гору Господа»? 
(Древні пророки часто піднімалися в гори, щоб спілкуватися з Господом 
і отримувати одкровення від нього.) Як усі храми можуть бути «горами» для 
нашого поклоніння? 

Наголосіть, що Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів була заснована 
на вершинах гір, і що храми будуються там, де люди можуть приходити 
і навчатися про Господа. 

• Ісая називає храми «місцем притулку» від спеки і бурь (2 Нефій 14:6). Перед 
якими духовними бурями ми постаємо у цьому житті? Як храм може 
захистити нас від цих бурь? 

• Як ми, як святі останніх днів, можемо встановити царство Бога на землі, як 
це описано у 2 Нефій 12:3-5? (Див. УЗ 133:7-14.) 

• Ісая напучував дім Якова ходити «в світлі Господа» замість того, щоб кожен 
«пішов своїми злочестивими шляхами» (2 Нефій 12:5). Які з деяких особливих 
гріхів згадуються у 2 Нефій 12:7-12? У якій формі ці гріхи поширені сьогодні? 
Як ми можемо уникати цих пасток і ходити у світлі? 

3. Ісая пророкує, що Господь підніме прапор і збере Ізраїль. 

Прочитайте і обговоріть 2 Нефій 15:26-29; 21:12. 

• Ісая пророкував, що Господь «підніме прапор до народів» (2 Нефій 15:26; 
див. також 2 Нефій 21:12). Що, як сказав Ісая, станеться, коли цей прапор буде 
піднято? (Див. 2 Нефій 15:26-29). 

• Коли ангел Мороній явився Джозефу Сміту, він сказав, що розділ 11 
з книги Ісая (процитований у 2 Нефій 21) ось-ось здійсниться (Джозеф 
Сміт—Історія 1:40). Яким чином відновлена євангелія Ісуса Христа 
є прапором для всіх народів? (Див. УЗ 64:41-43; 105:39; 115:4-6.) 

• Як пророцтво про те, що народи будуть зібрані разом, здійснюється сьогодні? 
(Див. 2 Нефій 21:12. Місіонери їдуть по всьому світові навчати євангелії 
і збирати народи до істини.) Що може кожен з нас зробити, щоб допомогти 
здійсненню цього пророцтва? 
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4. Ісая і Нефій свідчать про викупительну силу Ісуса Христа. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з 2 Нефій 16; 22; 25:19-30. Якщо ви 
використовуєте ілюстрації «Ісая пише про народження Христа» та «Ісус Христос», 
продемонструйте їх зараз. 

• 2 Нефій 16 містить розповідь Ісаї про видіння, у якому він бачив Господа. 
Як Ісая описав бачене у видінні? (Див. 2 Нефій 16:1-4.) Як Ісая почував себе 
в присутності Господа? (Див. 2 Нефій 16:5.) 

• Що символізував дотик ангела до вуст Ісаї розжареною вуглиною? (Див. 
2 Нефій 16:6-7. Гріхи Ісаї були прощені.) Як відповів Ісая, коли почув голос 
Господа? (Див. 2 Нефій 16:8.) У яких інших Писаннях ви зустрічали подібні 
висловлювання? (Див. Авраам 3:27.) Коли ми матимемо потребу дати 
подібну відповідь Господу? 

• Попросіть учнів прочитати 2 Нефій 22:1-6. Поясніть, що ці вірші містять 
опис Ісаєю того, як усі люди будуть славити Спасителя протягом Тисячоліття. 
Що вражає вас у Цих віршах? Що чудового Спаситель учинив для нас? 
(2 Нефій 22:5) 

• Попросіть учнів проглянути 2 Нефій 25:19-30 і обговорити свідчення Нефія 
про Спасителя. Що вражає вас у свідченні Нефія? Як можемо ми, подібно до 
Нефія, попрацювати «старанно,... аби переконати наших дітей ... повірити 
в Христа»? (2 Нефій 25:23; див. також вірш 26). 

• Нефій навчав, що «благодаттю ми спасенні після всього, що ми можемо 
зробити» (2 Нефій 25:23). Чого це твердження навчає нас про взаємозв'язок 
між благодаттю Ісуса Христа і нашими діяннями? (Див. 2 Нефій 10:24-25; 
УЗ 20:29-31.) Як це твердження надихає вас робити усе якомога краще? 

• Попросіть учня прочитати вголос 2 Нефій 25:29. Що ви зможете зробити на 
цьому тижні, щоб виконати найкращим чином заклик Нефія поклонятися 
Господу «всією могутністю, розумом і силою, і всією вашою душею? 
(Ви можете запропонувати учням подумати над цим запитання мовчки, 
не даючи відповіді вголос.) 

Вкажіть, що Спаситель дав своє схвалення ученням Ісаї цим єдиним тверджен-
ням: «Так, заповідь я даю вам, щоб ви старанно вивчали це; бо великими є слова 
Ісаї» (3 Нефій 23:1). 

Якщо підказує Дух, свідчіть про істини, які обговорювалися на уроці. 

Цими додатковими матеріалами можна доповнити урок. Ви можете використати 
одну або більше з цих ідей як частину уроку. 

1. Гімн 

Як частину обговорення 2 Нефій 15:26, попросіть учнів заспівати або прочитати 
слова гімну «Високо на горі» («Гімни і дитячі пісні», № ЗО). Ви можете обговорити 
з учнями, як в цьому гімні відзначається здійснення пророцтва Ісаї про 
відновлення євангелії. 

Заключна частина 

Додаткові ідеї 
для навчання 
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Урок 10 

2. Називаючи «зло добром, а добро—злом» (2 Нефій 15:20) 

• Яким чином ми, подібно до древніх ізраїльтян, можемо помилятися, 
називаючи «зло добром, а добро — злом»? (2 Нефій 15:20). Як ми можемо бути 
впевненими, що розпізнаємо добро і зло у відповідності до того, чим вони 
насправді є? (Див. Мороній 7:12-17.) 

3. Як Книга Мормона збільшує наше розуміння Ісаї 

Книга Мормона—це один з найвеличніших путівників до розуміння писань 
Ісаї. Поділіться з учнями запропонованими думками щодо того, як Книга 
Мормона допомагає нам зрозуміти Ісаю. 

а. Книга Мормона цитує, чи то повністю, чи частково, 22 з 66 розділів книги 
Ісаї, і містить додаткові коментарі про ці розділи. Тому що пророки Книги 
Мормона жили майже у той же час, що й Ісая, їх коментарі допомагають 
нам зрозуміти його учення. 

б. Писання Ісаї, що цитуються в Книзі Мормона, включають слова, фрази 
і пояснення, які не зустрічаються у жодному з інших копій книги Ісаї. 

в. Найдавніша з відомих світові копій Ісаї, була знайдена серед «Рукописів 
Мертвого моря». «Рукопис Ісаї» датовано 200 роком до н.е. (Bible Dictionary, 
"Dead Sea Scrolls", 654). Однак, розділи з Ісаї у Книзі Мормона датуються 
часом Нефія, приблизно 600 роком до н.е. Переклад Книги Мормона, 
зроблений Джозефом Смітом, дав світові копію писань Ісаї, що передує 
«Рукописам Мертвого моря» на 400 років. 

г. Тому що стиль перших 33 розділів Ісаї відрізняється від стилю останніх 33 
розділів, багато людей вірять, що книга Ісаї була написана двома різними 
людьми. Книга Мормона наводить цитати як з першої половини, так 
і з другої половини книги Ісаї й ідентифікує Ісаю як їх автора, таким чином 
даючи свідчення і встановлюючи автентичність його писань. 
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Урок 

ю «Він запрошує їх 
усіх прийти до нього» 

2 Нефій 26-30 

Допомогти учням зрозуміти, що через відновлення євангелії і учення Книги 
Мормона Господь спричинить торжество істини над злом. 

З молитвою читайте такі уривки з Писань і розмірковуйте над ними: 

а. 2 Нефій 26. Нефій пророкує про служіння Спасителя серед Нефійців. Нефій 
також передбачає гордовитість і виникнення ремесла священиків, а також 
поступове знищення його народу. 

б. 2 Нефій 27. Нефій свідчить про появу Книги Мормона, як частини 
відновлення євангелії. 

в. 2 Нефій 28. Нефій пророкує, що Сатана поширить хибне учення в останні 
дні. 

г. 2 Нефій 29-30. Нефій навчає про важливість Книги Мормона і благословення 
для тих, хто її отримує. 

Щоб розпочати урок, скористайтеся запропонованою вправою, якщо вважаєте 
її доречною, або вашою власною. 

Прочитайте таке висловлювання старійшини Джена Р. Кука: 

«Минулого літа на відлюдному проміжку дороги, що пролягав через пустелю, 
ми побачили, що попереду дорога була вкрита водою. Мої діти побилися б об 
заклад усіма грошима, що мали, що то була правда. Та через декілька хвилин 
ми, доїхавши до того місця, не побачили жодної краплини води. Але яка була 
ілюзія! 

Як багато всього у цьому житті на перший погляд має один вигляд, але 
несподівано виявляється зовсім протилежним... Сатана діє таким же чином. 
Він майстер ілюзій. Він створює ілюзії з наміром підійти з іншого боку, 
послабити і відволікти силу і увагу святих останніх днів від чистої істини Бога» 
(у Conference Report, Apr. 1982, 35-36 або Ensign, May 1982, 25). 

• Що таке ілюзія? (Щось, що обманює або веде у хибному напрямку.) Якими 
є деякі ілюзії, якими користується Сатана, аби збити людей з путі? Як ми 
можемо відрізнити істину від ілюзій? 

Поясніть, що розділи, які будуть обговорюватися на цьому уроці, містять 
могутні пророцтва стосовно останніх днів. Нефій пророкував про людей, які 
будуть обмануті Сатаною і відійдуть від істини. Однак, він також передбачив 
відновлення євангелії і благословення, які будуть дані праведним. Мета цього 
уроку—обговорити ці пророцтва і допомогти нам зрозуміти, як не піддаватися 
обманам Сатани і залишатися вірними істині. 

Мета уроку 

Підготовка 
до уроку 

Запропонований 
хід уроку 

Вправа на 
концентрацію 
уваги 
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З молитвою виберіть уривки з Писань, запитання та інші матеріали для уроку, 
що відповідатимуть найповнішою мірою потребам учнів. Обговоріть, як 
вибрані уривки з Писань застосовувати у повсякденному житті. Заохочуйте 
учнів ділитися випадками з життя, що стосуються принципів, описаних 
у Писаннях. 

1. Нефій пророкує про служіння Спасителя серед Нефійців. 

Обговоріть 2 Нефій 26. Запропонуйте учням прочитати вголос вибрані вірші. 
Поясніть, що Нефій передбачав, що перш, ніж Спаситель явить себе Нефійцям, 
будуть «великі війни і суперечки» протягом багатьох поколінь (2 Нефій 26:1-2). 
Він пророкував, що у час між смертю Христа і його служінням Нефійцям, 
злочестиві будуть знищені (2 Нефій 26:3-7). 

• Як Нефій описував тих, кого буде збережено, коли прийде Спаситель? 
(Див. 2 Нефій 26:8.) Чому ці самі якості важливі для нас сьогодні? Як праведні 
Нефійці і їхні нащадки були благословлені? (Див. 2 Нефій 26:9.) 

• Нефій пророкував, що після чотирьох поколінь миру і праведності, на його 
народ зійде «швидке знищення» (2 Нефій 26:10). Що призведе до цього 
знищення? (Див. 2 Нефій 26:10-11.) Чому гордовитість є таким важким гріхом? 
Що ми можемо робити в нашому житті, щоб утримувати біля себе Дух 
Господа? 

• Як Нефій описав шлях, яким Сатана веде людей до знищення? (Див. 
2 Нефій 26:22. Ви можете пояснити, що льняна мотузка зроблена з тонких 
і легких скручених ниток.) У які способи Сатана використовує льняну 
мотузку, доки не зв'яже людей «міцними мотузками»? 

• Як Нефій описує шлях, яким Спаситель веде людей до спасіння? 
(Див. 2 Нефій 26:23-27, 33.) Як ми можемо допомогти іншим «скуштувати 
його спасіння»? (2 Нефій 26:24). 

• Нефій попереджав про ремесло священиків. Що таке ремесло священиків? 
(Див. 2 Нефій 26:29; Алма 1:16.) Які приклади ремесла священиків наявні у 
світі сьогодні? Як ми можемо протидіяти цій ситуації? (Див. 2 Нефій 26:30-31; 
3 Нефій 18:24; Мороній 7:45-47.) 

2. Нефій свідчить про появу Книги Мормона. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з 2 Нефій 27. 

• Розділ 27 містить подальші пророкування про останні дні. Які з подій, 
описаних у 2 Нефій 27, уже виповнилися у цьому розподілі часів? (Дайте учням 
декілька хвилин, щоб переглянути 2 Нефій 27:6-35. Ви можете поділити 
клас на групи і розподілити між ними вірші з цього уривка. Запишіть їхні 
відповіді на дошці. Деякі з відповідей наводяться нижче, разом з запитан-
нями для обговорення, щоб активізувати участь у ньому.) 

а. Древня книга буде дана чоловіку для перекладу (2 Нефій 27:9). Що це 
була за книга? (Див. 2 Нефій 27:6.) Якою підставою керувався Господь, 
обравши для перекладу Книги Мормона молоду, неосвічену людину? 
(Див. 2 Нефій 27:19-23.) 

б. Частину слів з книги буде показано освіченому чоловіку, який захоче 
побачити книгу (2 Нефій 27:15). Яку подію було пророковано у цих віршах? 
(Див. Джозеф Сміт—Історія 1:63-65.) Чому освічений чоловік захотів 
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побачити книгу? (Див. 2 Нефій 27:16.) У який спосіб Книга Мормона може 
бути «запечатаною» для тих, хто шукає слави світу? 

в. Свідки будуть свідчити про істинність Книги Мормона (2 Нефій 27:12-14). 
Чому так важливо було для свідків побачити пластини? (Див. Етер 5:2-4; 
див. також 2 Коринтянам 13:1.) 

г. Силу Книги Мормона буде проявлено в житті людей (2 Нефій 27:26, 
29-30, 35). Які зміни ви бачили у вашому житті чи в житті інших людей 
завдяки силі Книги Мормона? 

3. Нефій пророкує, що Сатана поширюватиме хибні учення в останні дні. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з 2 Нефій 28. 

• Нефій пророкував, що в останні дні люди заперечуватимуть силу Бога і 
навчатимуть хибним, марним і нерозумним ученням (2 Нефій 28:3-9; див. 
також 2 Нефій 26:20-21). Як ця обставина виявлялася у часи Джозефа Сміта? 
(Див. Джозеф Сміт—Історія 1:5-6,19,21.) Як вона виявляє себе сьогодні? 

• Як Нефій описав хибне вчення, яке люди використовуватимуть, щоб 
виправдати гріхи? (Див. 2 Нефій 28:7-9.) Які раціоналістичні пояснення люди 
використовують сьогодні, щоб виправдати гріх? Які загрози криє спокійне 
ставлення до того, коли «чинитиметься маленький гріх? (2 Нефій 28:8). 

• Нефій також передбачав, що люди в останні дні будуть сповнені гордови-
тості (2 Нефій 28:12-15). До яких наслідків поступово прийшли Нефійці 
через гордовитість? (Див. 2 Нефій 26:10-11.) Як гордовитість стає каменем 
спотикання для нашого духовного росту? Як ми можемо долати гордовитість? 

• Нефій навчав, що гордовитість приводить багатьох до того, що вони 
«грабують бідних» (2 Нефій 28:13). Як «задля розкішного одягу» чи інших 
предметів розкоші ми можемо нехтувати бідними? Яким чином ми 
можемо допомагати тим, хто бідніший за нас як у матеріальному плані, 
так і в духовному? 

• Згідно Нефію, як багато людей реагуватимуть на слово Господа в останні 
дні? (Див. 2 Нефій 28:20; 28.) Чому слова Бога часто «збур[юють багатьох] до 
злоби проти того, що є добрим»? 

• Нефій пророкував, що Сатана умиротворятиме людей, і він «приспить їх 
до плотської безпечності» (2 Нефій 28:21). Що означає плотська безпечність? 
(Слово плотський походить від слова плоть. Мати плотську безпечність 
означає знаходити безпечність у догоджанні плотським бажанням чи довіряти 
речам та ідеям світу.) Як задоволення плотської безпечності утримує нас від 
покаяння? Що має на увазі фраза «веде їх старанно» (2 Нефій 29:21) стосовно 
тактики Сатани? 

Старійшина Джеймс Е. Фауст наводить таку аналогію: «Томас Р. Роуен... 
розказав: «Автор і коментатор Малькольм Маггерідж одного разу розповів 
історію про жаб, які загинули, не чинячи ніякого опору, бувши заживо 
зварені у котлі з водою. Чому вони не чинили опору? Тому що коли їх поклали 
у котел, вода була ледь теплою. Потім температура трошечки піднялася,... 
потім ще трохи, і так далі й далі. Зміна була настільки поступовою, майже 
невідчутною, що жаби пристосовувалися до нового середовища, аж поки не 
стало занадто пізно. Суть розповіді пана Маггеріджа стосувалася не жаб, 
а нас і того, як ми маємо тенденцію приймати зло так довго, аж поки воно 
не стане для нас шоком, який приголомшить нас несподіваним ударом. 
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Урок 10 

Ми схильні приймати щось морально неправильне, якщо воно лише ледь-
ледь відрізняється від того, що ми вже прийняли» (National Press Club Forum). 

Поділившись цією аналогією, старійшина Фауст сказав: «Цей поступовий 
процес був передречений давніми пророками» (у Conference Report, 
Apr. 1989,40 або Ensign, May 1989, 32). 

• Як Нефій описує способи, якими Сатана «манить» людей? (Див. 2 Нефій 28:22.) 
Чому, на вашу думку, Сатана хоче, щоб ми повірили у те, що немає диявола 
і немає пекла? Як вивчення Книги Мормона допомагає нам бути духовно 
пильними і не стати тими, кому «спокійно в Сіоні»? (2 Нефій 28:24). 

Президент Езра Тефт Бенсон казав: «Книга Мормона виявляє ворогів Христа. 
Вона руйнує хибні учення і покладає край розбратові. (Див. 2 Нефій 3:12.) 
Вона укріпляє смиренних послідовників Христа проти злих задумів, стратегій 
1 учень диявола у наші дні. Відступництва, описані у Книзі Мормона, подібні 
до тих, що ми маємо сьогодні. Бог, у своєму безмежному передбаченні, так 
уклав Книгу Мормона, що ми можемо бачити помилки і знати, як проти-
стояти хибним освітнім, політичним і філософським концепціям нашого 
часу» (у Conference Report, Apr. 1975, 94-95 або Ensign, May 1975, 64). 

4. Нефій навчає про важливість Книги Мормона. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з 2 Нефій 29-30. 

• Чому деякі люди в останні дні заперечуватимуть Книгу Мормона? (Див. 
2 Нефій 29:3; див. також 2 Нефій 28:29.) Чому крім Біблії ми повинні вивчати 
Книгу Мормона? (Див. 2 Нефій 29:4-14; див. також 2 Нефій 28:30.) 

• Нефій пророкував, що Книга Мормона успішно дійде до Іновірців 
(2 Нефій 30:3), нащадків Легія (2 Нефій 30:3-6) і до Юдеїв (2 Нефій 30:7), щоб 
вони повірили в Ісуса Христа як Спасителя. Як ці пророцтва починають 
здійснюватися? 

Поясніть, що вивчаючи Книгу Мормона і живучи за євангелією, ми отримаємо 
силу, щоб уникнути оманливих ілюзій Сатани і матимемо путівника, якщо 
намагатимемося залишатися на прямій і вузькій дорозі. Закликайте учнів 
вивчати Книгу Мормона самостійно і з їхніми сім'ями, щоб вони могли отримати 
благословення, які Господь пообіцяв для праведних. 

Якщо підказує Дух, свідчіть про істини, які обговорювалися на уроці. 

Цими додатковими матеріалами можна доповнити урок. Ви можете використати 
одну чи обидві з цих ідей як частину уроку. 

1. «Великий поділ серед народу» (2 Нефій 30:10) 

• Нефій пророкував, що перед Тисячоліттям Господь «здійснить великий поділ 
серед народу» (2 Нефій 30:10). Як Нефій описав цей поділ? (2 Нефій 30:10.) 
Якими з благословень праведні будуть насолоджуватися під час Тисячоліття? 
(Див. 2 Нефій 30:12-18.) 

2. Вправи для учнів молодшого віку 

Покажіть учням малюнки на цій сторінці з оптичним обманом (якщо можливо, 
зробіть копії і роздайте малюнки з оптичним обманом кожному учневі). 

Заключна частина 

Додаткові ідеї 
для навчання 
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Обговоріть з учнями запитання під малюнками. (На малюнку 1 лінії А і Б 
однакової довжини. На малюнках 2 і 3 середній відрізок не з'єднується з двома 
іншими.) Після того, як ви обговорили протягом декількох хвилин ці малюнки, 
поставте такі запитання: 

• У чому полягає обман на цих малюнках? Якими ілюзіями користується 
Сатана, щоб обманути нас? Що ми можемо зробити, щоб побачити, або 
зрозуміти, істину? 
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«Просуватися вперед 
з непохитною вірою в Христа» 
2 Нефій 31-33 

Урок 

11 
Мета уроку 

Підготовка 
до уроку 

Запропонований 
хід уроку 

Вправа на 
концентрацію 
уваги 

Обговорення 
і застосування 
Писань 

Допомогти учням зрозуміти учення Христа і збільшити бажання просуватися 
вперед, бенкетуючи Його словами. 

1. З молитвою читайте такі уривки з Писань і розмірковуйте над ними: 

а. 2 Нефій 31:1-18. Нефій навчає ученню Христа. Він навчає, що Ісуса було 
хрищено, «щоб виповнилася вся праведність», і ми також маємо бути 
хрищеними і наслідувати Його. Він також навчає про благословення і силу 
Святого Духа. 

б. 2 Нефій 31:19-21. Нефій навчає, що ми повинні просуватися вперед 
і витерпіти до кінця. 

в. 2 Нефій 32. Нефій говорить про те, як важливо бенкетувати словами 
Христа і завжди молитися. 

г. 2 Нефій 33. Нефій проголошує, що люди повірять його словам, якщо вони 
повірять у Христа. Він попереджає, що нас буде суджено згідно з тим, чи 
ми приймемо чи заперечуватимемо його слова. 

2. Додаткові матеріали: Мороній 7:13-17; Учення и Заветьг 20:37, 71-74. 

Щоб розпочати урок, скористайтеся запропонованою вправою, якщо вважаєте 
її доречною, або вашою власною. 

Попросіть учнів описати бенкет. Які страви подадуть на стіл? Як бенкет 
відрізняється від звичайного обіду? Коротко обговоривши це, попросіть учня 
прочитати 2 Нефій 32:3, починаючи зі слів «Отже, я кажу вам». Скажіть учням, 
що Господь запросив нас на бенкет—той, хто дасть нам вічне життя. На цьому 
уроці обговорюватиметься учення Нефія про те, як жити згідно з ученням 
Христа і бенкетувати його словами. 

Нефій постає як один з найхоробріших синів Бога. Хоча він пережив багато 
сімейних суперечок, війни та інші негаразди, він любив Господа усім своїм 
серцем. Він був сповнений віри, завзяття і чистоти, він завжди слухався без 
вагань. Коли ви будете вивчати запропоновані розділи, пам'ятайте, що це 
останні слова Нефія. 

1. Нефій навчає ученню Христа. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з 2 Нефій 31:1-18. Зазначте, що Нефій 
розпочав заключну частину своїх літописів словами, що він має «сказати про 
вчення Христа» (2 Нефій 31:2). Попросіть учнів поміркувати над цією фразою 
і тим, що вона може означати, коли вони обговорюватимуть розділ 31. Поясніть, 
що в кінці уроку ви попросите їх виказати свої думки з приводу того, що таке 
«учення Христа». 
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• Нефій почав з того, що нагадав людям про те, що він раніше говорив про 
хрищення Ісуса (2 Нефій 31:4). Чому Ісуса було хрищено? (Див. 2 Нефій 31:5.) 
Як він виповнив усю праведність, бувши хрищеним? (Див. 2 Нефій 31:6-7. Ви 
можете зазначити, що Президент Джозеф Ф. Сміт сказав, що виповнити усю 
праведність означає «виповнити закон» [у Conference Report, Apr. 1912, 9]). 

• Згідно з 2 Нефій 31:9, якими були інші причини того, що Ісуса було хрищено? 
Чому нам необхідне хрищення? (Нехай учні прочитають 2 Нефій 31:13,17 та 
Учення и Заветьі 20:37, 71-74, щоб знайти відповіді на це запитання. Напишіть 
іхні відповіді на дошці. Деякі з відповідей подані нижче.) 

а. Щоб отримати дар Святого Духа (2 Нефій 31:13). 
б. Щоб отримати відпущення гріхів (2 Нефій 31:17). 
в. Щоб увійти в ворота, з яких починається путь до вічного життя 

(2 Нефій 31:17). 
г. Щоб стати членом Церкви Господа (УЗ 20:37, 71-74). 

• Нефій напучував свій народ «слідувати за Сином з щирими намірами в серці, 
не чинячи лицемірства й обману перед Богом» (2 Нефій 31:13). Що, на вашу 
думку, означає діяти без лицемірства й обману перед Богом? Як слідування за 
Сином «з щирими намірами в серці», допоможе нам уникнути лицемірства 
й обману? 

• Який дар ми отримуємо, коли показуємо наше бажання слідувати «за 
Спасителем у воду» через хрищення? (2 Нефій 31:13). Як Нефій описує те, як 
розмовлятиме людина після хрищення і отримання дару Духа Святого? (Див. 
2 Нефій 31:13.) Що означає «говорити язиком ангелів»? (Див. 2 Нефій 32:2-3. 
Це означає говорити слова Христа силою Святого Духа.) У яких ситуаціях ми 
можемо отримати благословення говорити «язиком ангелів»? (Серед відпо-
відей можуть бути: коли ми навчаємо друзів або родину і свідчимо їм, під 
час виступу у церкві або коли молимося.) 

• Нефій також навчав, що після хрищення ми отримуємо прощення гріхів 
«вогнем і Святим Духом» (2 Нефій 31:17). Чому, на вашу думку, Нефій викори-
став слово «вогонь», щоб описати цей процес? (Тому що вогонь освячує 
і очищає, Святий Дух очищає від гріха тих, хто щиро кається і христиться.) 

• Нефій навчав, що Святий Дух «свідчить про Батька і Сина» (2 Нефій 31:18). 
Чому так важливо для нас отримати свідчення про Батька і про Сина через 
Святого Духа? 

• Яким чином свідчення від Святого Духа може прийти до нас? (Див. УЗ 8:2 
і запропоновану цитату.) Чому важливо розуміти, як Святий Дух промовляє 
до нас? (Див. 2 Нефій 32:5.) 

Президент Бойд К. Пекер навчав: «Святий Дух промовляє таким голосом, 
який ви швидше відчуєте, аніж почуєте. Його описують як «спокійний тихий 
голос» (у Conference Report, Oct. 1994, 77 або Ensign, Nov. 1994, 60). 

Увага: часто члени Церкви відчувають вплив Духа, але не усвідомлюють, що 
відчуття, які вони мають,—від Святого Духа. При нагоді, протягом року, коли 
відчуватимете Духа під час уроку, ви можете зупинитися і поділитися своїми 
відчуттями з учнями. Поясніть, що вони можуть відчувати вплив Духа 
не обов'язково так само, як ви, але вплив Духа приносить спокій і радість. 
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Урок 11 

2. Нефій навчає, що ми повинні просуватися вперед і витерпіти до кінця. 

Прочитайте і обговоріть 2 Нефій 31:19-21. Поясніть учням, що хрищення—це 
ворота, через які виходять на пряму і вузьку дорогу до вічного життя. Він також 
навчав, що це означає іти цією дорогою. 

• Яке запитання ставить Нефій у 2 Нефій 31:19? Якою є відповідь на це запи-
тання? (Див. 2 Нефій 31:19-20.) Що, на вашу думку, означає «просуватися 
вперед»? (Рухатися вперед з певною метою, не звертаючи увагу на неприєм-
ності і не відволікаючись на розваги.) Що може відволікати нас від просування 
вперед? Чому просування вперед є важливим аспектом поняття «витерпіти 
до кінця»? 

• Що означає «з непохитною вірою в Христа»? (2 Нефій 31:20). Як те, що ми 
наслідуємо Христа, допомагає нам мати «справжню яскравість надії»? Яким 
чином ми можемо допомагати один одному у наших намаганнях просуватися 
вперед? Що ми можемо робити, щоб допомогти новим членам Церкви, 
коли вони тільки починають свою подорож по шляху? 

• Президент Гордон Б. Хінклі навчав: «Зважаючи на те, що кількість навер-
нених постійно зростає, ми повинні прикладати якомога більше зусиль, щоб 
допомагати їм у пошуках їхнього шляху. Кожен з них потребує три речі: 
друга, покликання і живлення «добрим словом Бога» (Мороній 6:4). Це наш 
обов'язок і можливість—забезпечити ці три умови» (у Conference Report, 
Apr. 1997, 66 або Ensign, May 1997, 47). 

• Беручи за основу учення Нефія у 2 Нефій 31, як би ви визначили «учення 
Христа»? (Див. 2 Нефій 31:13,15; див. також 3 Нефій 11:31-40. Відповіді 
повинні включати: вірити в Христа, покаятися, бути хрищеним, отримати 
дар Святого Духа і витерпіти до кінця.) 

3. Нефій говорить про важливість бенкетування словами Христа. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з 2 Нефій 32. 

• У 2 Нефій 32 Нефій дає додаткові настанови стосовно того, що нам слід 
робити після того, як ми вийшли на путь до вічного життя (2 Нефій 32:1-3). 
Які особливі настанови подані у третьому вірші? Які джерела ми маємо 
для отримання слів Христа? 

• Що, на вашу думку, означає бенкетувати цими словами? (Див цитату, 
наведену нижче.) Як «бенкетування» відрізняється від читання або навіть 
вивчення? Як ми можемо допомогти іншим бенкетувати? 

Старійшина Ніл А. Максвелл сказав: «Нам потрібно бенкетувати словами 
Христа в Писаннях, і коли ці слова приходять до нас від живих пророків. 
Читання невеликих уривків час від часу недостатньо. (Див. 2 Нефій 31:20 і 32:3). 
Бенкетувати—означає читати з захопленням, і задоволенням, і насолодою; 
не поглинати великими уривками час від часу, бездумно утамовуючи голод, 
але читати з вдячністю, насичуючись з задоволенням, бо розкішну страву 
дбайливо і з любов'ю готували ... протягом століть» (Wherefore Ye Must Press 
Forward [1977], 28). 

• Яке обіцяння дав Нефій стосовно слів Христа? (Див. 2 Нефій 32:3). Як ви 
зрозуміли, що це правильно? 

• Нефій навчав, що Дух навчає, чи заохочує, людину молитися (2 Нефій 32:8). 
Чому так важливо, щоб без молитви ми не робили «жодної справи для 
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Господа»? (2 Нефій 32:-9). Які благословення ви мали, коли виконували цю 
пораду? 

4. Нефій проголошує, що люди повірять його словам, якщо вони повірять 
у Христа. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з 2 Нефій 33. Поясніть, що цей розділ 
містить свідчення Нефія про істинність його слів і про їхню важливість для всіх 
людей. 

• Чому слова Нефія мають велику цінність? (Див. 2 Нефій 33:3-5.) Як ми 
можемо дізнатися про цінність цих слів? Як ми можемо дізнатися, що слова 
Нефія правильні? (Див. 2 Нефій 33:10; див. також Мороній 7:13-17.) 

• Нефій сказав, що ми зустрінемося з ним «лицем до лиця» перед місцем 
суду (2 Нефій 33:11). Як можуть слова Нефія «звинуват[ити нас] в останній 
день»? (Див. 2 Нефій 33:14. Якщо ми оберемо відректися від цих слів або 
не підкорятися принципам, яким вони навчають, ми будемо відсічені від 
присутності Бога.) 

• Серед останніх слів, записаних Нефієм, є проголошення «Бо так заповідав 
мені Господь Бог, і я мушу слухатися» (2 Нефій 33:15). Чому це підходящий 
кінець для літописів Нефія? Чого ви навчилися на прикладі Нефія, що може 
допомогти вам, коли ви намагаєтеся бути більш слухняними? 

Знову коротко підсумуйте учення Христа, складовими якого є: вірити в Христа, 
каятися, христитися, отримати дар Святого Духа і витерпіти до кінця. 

Якщо підказує Дух, свідчіть про істини, які обговорювалися на уроці. 

Цими додатковими матеріалами можна доповнити урок. Ви можете 
використати цю ідею як частину уроку. 

Долаючи перешкоди у взаєморозумінні 

• Прочитайте і обговоріть 2 Нефій 32:7. Чому Дух зупинив Нефія і не дав 
йому говорити? Яким чином проблеми, згадані у цьому вірші, все ще 
є поширеними сьогодні? Як ми можемо допомогти один одному уникнути 
цих пасток? 

Заключна частина 

Додаткова ідея 
для навчання 
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Урок 

12 
Мета уроку 

Підготовка 
до уроку 

Запропонований 
хід уроку 

Вправа на 
концентрацію 
уваги 

Допомогти учням відчути більше бажання звеличувати їхні покликання, бути 
цнотливими і запрошувати інших прийти до Христа. 

1. З молитвою читайте такі уривки з Писань і розмірковуйте над ними: 

а. Кн. Якова 1. Яків звеличує своє покликання від Господа проповідувати 
покаяння людям. 

б. Кн. Якова 2-3. Яків застерігає про небезпеку любові до багатств, гордови-
тості і моральної нечистоти. Він обіцяє, що чистих серцем Бог утішить 
у їхніх скорботах, якщо вони довірятимуть Йому, прийматимуть Його слово 
і молитимуться з вірою. 

в. Кн. Якова 4. Яків свідчить про спокуту Ісуса Христа. Він застерігає людей 
проти «поглядяння за відмітку». 

2. Якщо ви використовуєте вправу на концентрацію уваги, принесіть на урок 
збільшувальне скло (або намалюйте його на дошці до того, як почнеться 
урок). 

Щоб розпочати урок, скористайтеся запропонованою вправою, якщо вважаєте 
її доречною, або вашою власною. 

Покажіть збільшувальне скло (або намалюйте його на дошці перед початком 
уроку). 

• Що робить збільшувальне скло? Що означає слово «збільшувати»? 
(Робити більшим, більш значимим, збільшувати поважність і шанованість.) 
Що означає «звеличувати» покликання у Церкві? 

Попросіть учня прочитати вголос Кн. Якова 1:17-19. Запропонуйте іншим учням 
віднайти фрази, що описують те, як Яків возвеличував своє покликання від 
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Господа. Ви можете записати їхні відповіді на дошці. До списку відповідей 
може входити таке: 

а. Отримав своє доручення від Господа (Кн. Якова 1:17). 
б. Був посвячений, тобто призначений (Кн. Якова 1:18). 
в. Взяв відповідальність (Кн. Якова 1:19). 
г. Навчав слову Бога з усією старанністю (Кн. Якова 1:19). 
д. Працював з усієї сили (Кн. Якова 1:19). 

Поясніть, що коли Нефій наближався до кінця свого смертного життя, він 
передав своїм молодшим братам, Якову і Йосипу, відповідальність за духовне 
благополуччя Нефійців. Яків відчував важливість свого покликання і відчував 
смуток за зростаючу гордовитість, яка зробила його народ жадібним і морально 
нечистим. Він з усією силою закликав їх покаятися—примиритися з Богом 
завдяки спокуті. Попросіть учнів подумати про їхні покликання в Церкві і про 
те, як вони можуть їх краще звеличувати. 

З молитвою виберіть уривки з Писань, запитання та інші матеріали для уроку, 
що відповідатимуть найповнішою мірою потребам учнів. Обговоріть, як 
вибрані уривки з Писань застосовувати у повсякденному житті. Заохочуйте 
учнів ділитися випадками з життя, що стосуються принципів, описаних 
у Писаннях. 

1. Яків звеличує своє покликання від Господа. 

Обговоріть кн. Якова 1. Запропонуйте учням прочитати вголос вибрані вірші. 
Поясніть, що Яків був сином Легія і Сарії, і був народжений в пустині. Він бачив 
Спасителя, коли був молодим, і був посвячений у священство (2 Нефій 2:4; 
6:2; 11:3). Він став відповідальним за малі пластини і став наступником Нефія 
у служінні. 

• Коли Нефій передав малі пластини Якову, він також дав Якову спеціальні 
настанови. Якими були настанови Нефія Якову стосовного того, що запису-
вати на цих пластинах? (Див. Кн. Якова 1:1-4.) Чому важливо було записати 
і зберегти усю інформацію? (Див. Кн. Якова 1:5-8.) Чого навчають нас ці 
вірші про те, що ми повинні записувати з нашого життя? * 

• Яків пише, що люди «полюбили Нефія надзвичайно» (Кн. Якова 1:10). Чому 
вони так сильно любили Нефія? (Див. Кн. Якова 1:10.) Які ви маєте почуття до 
тих, хто працює, щоб служити вам? 

• Що Яків мав на увазі, коли сказав, що отримав «вперше своє дорученя від 
Господа», перед тим, як навчати людей? (Кн. Якова 1:17-18). Як ми отримуємо 
наше доручення від Господа? (Будучи покликаними і призначеними.) Як ми 
можемо дізнатися, що Господь хоче, щоб ми робили у наших покликаннях? 

• Що, як сказав Яків, станеться, якщо він і Йосип не будуть старанно навчати 
людей? (Див. Кн. Якова 1:19.) Чому так важливо звеличувати наші покликання? 
(Якщо ви не проводили вправу на концентрацію уваги, виділіть небагато 
часу, щоб обговорити, що означає звеличувати покликання.) 

• Яким хорошим прикладам ви навчилися у людей, які звеличували свої 
покликання? Як ми можемо краще звеличувати наші покликання? 
(Див. УЗ 58:26-28.) Які благословення ви отримували, коли якнайкраще 
виконували ваші покликання? 

Обговорення 
і застосування 
Писань 
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Урок 12 

2. Яків застерігає про небезпеку любові до багатств, гордовитості і моральної 
нечистоти. 

Обговоріть юн. Якова 2-3. Запропонуйте учням прочитати вибрані вірші. 

• Коли Яків почав проповідувати народу Нефія, він сказав, що був «переобтя-
жений набагато більшим бажанням ... і стурбованістю», ніж раніше 
(Кн. Якова 2:3). Чому душа Якова була «переобтяжена»? (Див. Кн. Якова 2:5-9; 
див. також Кн. Якова 1:15-16.) 

• Як жага матеріальних благ стала каменем спотикання для Нефійців у часи 
Якова? (Див. Кн. Якова 2:12-16.) Яким чином отримання великої кількості 
матеріальних благ веде до гордовитості? Яким є правильний спосіб викори-
стання багатства? (Див. Кн. Яков 2:17-21.) 

Президент Спенсер В. Кімбол навчав: 

«Володіння багатствами не обов'язково є гріхом. Але гріховним може бути 
набування і використання багатства... «Бо корінь усього лихого—то 
грошолюбство, віддавшись якому, дехто відбились від віри й поклали на 
себе великі страждання. Але ти, о Божа людино, утікай від такого, а женися 
за правдою, благочестям, вірою, любов'ю, терпеливістю, лагідністю!» 
(1 Тимофію 6:10-11.) 

Розповідь з Книги Мормона красномовно викриває руйнівні наслідки 
пристрасті до багатства... Якби люди використовували своє багатство для 
хороших цілей, вони б насолоджувалися постійним процвітанням. Але, 
здається, вони неспроможні протягом довгого часу бути одночасно багатими 
і праведними» (The Miracle of Forgiveness, [1969], 47-48). 

• Застерігаючи людей про небезпеку гордовитості і любові до багатств, Яків 
закликав їх покаятися у їхній аморальній поведінці. Як Нефійці виправдову-
вали свою аморальну поведінку? (Див. Кн. Якова 2:23-24.) Як багато людей 
сьогодні намагаються виправдати аморальну поведінку? 

• Чому так важливо бути морально чистим? (Див. Кн. Якова 2:27-29; див. також 
Вихід 20:14; 1 Коринтянам 6:18-20.) Як сексуальна аморальність впливає 
на сім'ї, і друзів, і усіх членів суспільства тих людей, хто її чинять? (Див. 
кн. Якова 2:31-35; 3:10.) Яку пораду і заспокоєння дав Яків тим, хто 
постраждав від аморальності інших? (Див. Кн. Якова 3:1-2.) 

• Що повинна людина робити, щоб бути прощеною за аморальну поведінку? 

Президент Езра Тефт Бенсон запропонував п'ять кроків, щоб отримати 
прощення за нецнотливу поведінку ("The Law of Chastity", in Brigham Young 
University 1987-88 Devotional and Fireside Speeches [1998], 52-54). Обговоріть ці 
кроки з учнями: 

«1. Негайно утікайте, якщо ви опинилися в ситуації, яка змушує вас грішити, 
або може змусити грішити.» 

«2. Благайте Господа, щоб дав силу все подолати». 

«3. Попросіть ваших провідників священства допомогти вам у вирішенні всіх 
питань, пов'язаних з провиною, і поверненні до повноправного товариства 
з Господом». 

«4. Пийте з божественного джерела [Писань і слів пророків], і також 
наповнюйте ваше життя з позитивних начатків сили». 

«5. Пам'ятайте, якщо ви щиро покаялися, то можете стати чистими знову». 
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• Які благословеня, за словами Якова, отримали Ламанійці за те, що були 
цнотливими? (Див. Кн. Яків 3:5-7.) Які благословення чекають на морально 
чистих? 

3. Яків свідчить про спокуту Ісуса Христа. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Кн. Якова 4. 

• Після того, як Яків закликав свій народ до покаяння, він закінчив свою 
проповідь свідченням про те, що є надія бути прощеними через спокуту. 
Як Писання і пророки допомагають нам отримати свідчення про спокуту? 
(Див. Кн. Якова 4:4-6.) Як ми можемо мати надію на Христа, за словами 
Якова? (Див. Кн. Якова 4:10-12.) 

• Що, на вашу думку, означає те, що Юдеї дивилися «за відмітку»? (Див. Кн. 
Якова 4:14. Юдеї захоплювалися поясненням важких текстів у Писаннях, але 
без віри і допомоги Святого Духа вони не могли зрозуміти їх. Вони зневажали 
«слова прямоти» в Писаннях і шукали спасіння у інших шляхах і засобах, 
а не в Ісусі Христі.) 

• Як можемо ми інколи поглядати «за відмітку» у нашому повсякденному 
житті? Як можемо ми бути більш старанними у тому, щоб пам'ятати 
важливість Спасителя у нашому житті? 

Щоб завершити цю частину уроку, попросіть учня прочитати вголос Мосія 3:17. 

Поясніть, що учення Якова допомагають нам зрозуміти важливість звеличування 
наших покликань, і дають можливість уникати гордовитості і аморальності 
в поведінці. Тим, що Яків звернув особливу увагу на спокуту у заключній 
частині своєї проповіді, він навчав нас, що ми повинні покладатися на Спасителя. 

Якщо підказує Дух, свідчіть про істини, які обговорювалися на уроці. 

Цими додатковими матеріалами можна доповнити урок. Ви можете використати 
одну або більше з цих ідей як частину уроку. 

1. Яків засуджує недозволену практику множинного шлюбу 

• На кого вказували Нефійці, беручи їх за приклад, щоб виправдати свою 
розпусту? (Див. Кн. Якова 2:23-24.) Чому Давид і Соломон не є гідними 
прикладами? (Див. УЗ 132:38-39. Господь дав жінок і наложниць Давиду 
і Соломону, але вони згрішили, коли одружувалися з іншими жінками поза 
завітом.) Ви можете пояснити, що у давнину наложниця не була аморальною 
коханкою, а законною дружиною, яка займала нижче соціальне становище 
(див. Вшсе R. McConkie, Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 154). 

• Якому закону шлюбу навчав Яків Нефійців? (Див. Кн. Якова 2:27-28.) 

Пророк Джозеф Сміт навчав: «Я постійно казав, що жоден чоловік не повинен 
мати більше однієї дружини одночасно, якщо тільки Господь не дасть 
інших настанов» ('Teachings of the Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smith 
[1976], 324). 

Поясніть, що Господь дав таку настанову (див. УЗ 132), але потім Він відмінив 
свій дозвіл на множинний шлюб, коли умови змінилися (див. Official 
Declaration 1). Наголосіть на тому, що закон Господа стосовно шлюбу у наш 
час такий самий, як і у дні Якова. 

Заключна частина 

Додаткові ідеї 
для навчання 

54 



Урок 12 

2. Розпізнавати образи і уникати їх 

Яків докоряв Нефійським чоловікам за їхнє ганебне поводження з дружинами 
і дітьми (див. Кн. Якова 2:9, 31-32, 35). Провідники Церкви Ісуса Христа Святих 
Останніх Днів також суворо застерігають про недопустимість образ будь-якого 
виду. Перше Президентство і Кворум Дванадцятьох попереджають, що 
«особи, які порушують завіти цнотливості, які жорстоко поводяться зі своїм 
подружжям чи з дітьми, або які не виконують свої сімейні обов'язки, одного 
дня будуть відповідати за це перед Богом» («Сім'я: проголошення світові», 
Ліягона, жовтень 1998, с. 24). 

Образу можна визначити як поводження, або використання таких слів, що 
принижують, або кривдять, або серйозно ображають. Якщо це буде доречно, 
обговоріть з учнями такі особливі визначення і настанови: 

Жорстоке поводження з дітьми відбувається, коли особа, якій довіряють, або 
особа, яка керує, погрожує чи спричиняє фізичну або емоційну шкоду дитині. 
Мається на увазі жорстоке поводження, що виражається фізично, емоційно 
або сексуально. 

Жорстоке поводження у подружжі також може бути фізичним, емоційним 
або сексуальним. Емоційна образа може включати використання принизливих, 
зневажливих слів і виразів, зловживання владою або силою, погрози, ізоляцію, 
залякування чи маніпулювання. Фізична образа включає позбавлення речей 
першої необхідності, включаючи їжу, домівку, одяг, і прояви фізичного насилля: 
штовхання, душіння, дряпання, щипання, зв'язуваня або побої. Сексуальна 
образа може бути як емоційною, так і фізичною, і включати домагання, 
нанесення тілесних ушкоджень і використання сили або погроз. 

Провідники священства, члени родини та інші повинні докладати всіх зусиль, 
щоб запобігти жорстокому поводженню і сприяти зціленню тих, кого було 
ображено. Провідники і члени родини повинні також допомогти кривднику 
покаятися; для цього може бути застосована Церковна дисципліна. 

Якщо учні потребують більше інформації з питання жорстокого поводження, 
вони можуть звернутися до єпископа за порадою з питання запобігання 
жорстокого поводження і відповіді на нього. 

• Що ми можемо зробити, щоб допомогти розпізнати і запобігти жорстокому 
поводженню? Як ми можемо допомогти тим, хто постраждав від образи? 

3. Яків застерігає про небезпеку упередженого ставлення до різних рас 

• Чому багато Нефійців зневажливо ставилися до Ламанійців? (Див. 
Кн. Якова 3:5, 9.) Що Яків сказав стосовного такого упередженого ставлення? 
(Див. Кн. Якова 3:8-9.) Як упереджене ставлення заважає Церкві виконувати 
її божественну місію? 

Президент Товард В. Хантер сказав: 

«Відновлена євангелія—це послання божественної любові до всіх людей 
в усіх місцях, яке базується на переконанні, що усі люди—це діти одного 
Бога... 

... Дієвість, сила нашої віри не базується на історичних, національних або 
культурних традиціях. Вона не належить особливим чином якомусь одному 
народу чи якійсь віковій категорії» (у Conference Report, Oct. 1991, 23-24 або 
Ensign, Nov. 1991,19). 
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Алегорія про 
оливкові дерева 

Кн. Якова 5-7 

Мета уроку 

Підготовка 
до уроку 

Запропонований 
хід уроку 

Вправа на 
концентрацію 
уваги 

Обговорення 
і застосування 
Писань 

Допомогти учням краще зрозуміти алегорію Зиноса про оливкові дерева і те, 
як її прикласти до наших днів. 

1. З молитвою читайте такі уривки з Писань і розмірковуйте над ними: 

а. Кн. Якова 5. Яків цитує алегорію Зиноса про культивовані і дикі оливкові 
дерева, яка описує історію і долю дому Ізраїля. 

б. Кн. Якова 6. Яків закликає своїх слухачів покаятися і наслідувати Христа. 

2. Додаткові матеріали: 1 Нефій 10:12-14; 22:3-5. 

Щоб розпочати урок, скористайтеся запропонованою вправою, якщо вважаєте 
її доречною, або вашою власною. 

Намалюйте на дошці оливкове дерево і попросіть учнів розповісти протягом 
однієї хвилини все, що вони знають про оливкове дерево. Напишіть їхні 
відповіді на дошці навколо малюнка. Якщо учням необхідна допомога, 
запропонуйте декілька з відповідей, наведених нижче або з другої додаткової 
ідеї для навчання. 

Поясніть, що на цьому уроці буде обговорюватися те, як оливкове дерево було 
використане як символ, щоб описати взаємини Господа з домом Ізраїля. 

З молитвою виберіть уривки з Писань, запитання та інші матеріали для уроку, 
що відповідатимуть найповнішою мірою потребам учнів. Обговоріть, як 
вибрані уривки з Писань застосовувати у повсякденному житті. Заохочуйте 
учнів дилитися випадками з життя, що стосуються принципів, описаних 
у Писаннях. 
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1. Яків цитує алегорію Зиноса про оливкові дерева. 

Обговоріть кн. Якова 5. Запропонуйте учням прочитати вголос вибрані вірші. 
Поясніть, що у цьому розділі Яків цитує одну з алегорій Зиноса, юдейського 
пророка, який згадується декілька разів у Книзі Мормона. Алегорія—це 
літературний прийом, у якому предмет чи подія використовуються для того, 
щоб описати або зобразити інше. В алегорії Зиноса використовується оливкове 
дерево, щоб коротко переказати історію Ізраїля і провіщати його долю. 

• Які символи використав Зинос у цій алегорії? Яке значення мають ці символи? 

Дайте можливість учням прийняти активну участь у тому, щоб разом з вами 
визначити головні символи цієї алегорії і їх значення. Напишіть їх на дошці. 
Завершений список матиме приблизно такий вигляд: 

АЛЕГОРІЯ ЗИНОСА 

Символ Значення 

Виноградник. Світ. 
Хазяїн виноградника. Ісус Христос. 
Культивоване оливкове Дім Ізраїля, завітний народ 
дерево. Гослода. 
Дике оливкове дерево. Іновірці (люди, народжені 

поза домом Ізраїля). 
Віти. Частини народу. 
Слуги Пророки та інші, хто 

покликаний служити. 

Плоди. Життя і діяння людей. 

Нехай цей список залишається на дошці протягом уроку. 

• Алегорія починається з того, що хазяїн виноградника виявив, що його куль-
тивоване оливкове дерево починає всихати (кн. Якова 5:3-4). Що символізує 
це всихання? (Відступництво.) Що зробив хазяїн виноградника, коли побачив, 
що культивоване оливкове дерево всихає? (Див. кн. Якова 5:4-14. Ви можете 
пояснити, що щеплення — це такий процес, коли до основного дерева 
приєднують гілочку з іншого таким чином, що вона перетворюється на 
постійну частину основного дерева.) Чому хазяїн попросив служителя 
прищепити декілька диких віт? (Див. кн. Якова 5:11,18.) 

• Що символізує щеплення у цій алегорії? (Приведення Іновірців до дому 
Ізраїля через хрищення.) Коли євангелію вперше було донесено до Іновірців? 
(Див. Дії 10.) 

• Що символізує пересадка віт культивованої оливи у віддалені частини 
виноградника? (Див. 1 Нефій 10:12-13.) Які особливі групи людей можуть 
символізувати ці культивовані віти? (Див. 2 Нефій 2:19-20; 23-24.) Чому 
Ізраїль було розсіяно? (Див. Амос 9:8-9.) 

• Хазяїн виноградника декілька разів разом зі своїм служителем працював над 
підрізанням, обкопуванням і підживленням своїх дерев. Як це символізує 
піклування Ісуса Христа про його народ? 

• Коли хазяїн прийшов до виногорадника вдруге, що він побачив, погля-
нувши на дикі віти, які були прищеплені до культивованого дерева? 
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(Див. Кн. Якова 5:15-18.) Що символізує збирання добрих плодів? Як 
новонавернені можуть додати життя і сили Церкві? 

• Що хазяїн побачив, коли оглянув природні (культивовані) віти, які він 
посадив у різних частинах виноградника? (Див. Кн. Якова 5:19-25. Зазначте, 
що віти, посаджені в неродючу землю, принесли багато добрих плодів, тоді 
як віти, посаджені в родючу землю, принесли як хороші, так і дикі плоди.) 
Як цю ситуацію можна прикласти до нашого життя? 

• Коли хазяїн прийшов до виноградника втретє, що сталося з усіма плодами? 
(Див. Кн. Якова 5:29-32, 37-42.) Що символізує велика кількість зіпсованих 
плодів? (Загальне відступництво.) Що стало причиною відступництва? 
(Див. Кн. Якова 5:37,40,48.) Що може символізувати «велика висота» 
виноградника? Як наша власна велика висота, або гордовитість, може 
заважати нам приносити хороші плоди? 

• Що говорять нам почуття хазяїна, коли він побачив зіпсований виноградник, 
про почуття Господа до свого народу? (Див. Кн. Якова 5:41, 47.) Як знання 
того, що Господь любить вас, змінює ваше життя? 

Ви можете вказати на інші вірші, які показують любов Господа до нас. Деякі 
пропозиції подано нижче: 

а. «Я підріжу його, і обкопаю його, і підживлю його, щоб воно... не загинуло» 
(Кн. Якова 5:4). 

б. «Мене засмучує, що я маю втратити це дерево» (Кн. Якова 5:7). 
в. «Що ми будемо робити з цим деревом, щоб я міг знову зберегти хороші 

плоди з нього для самого себе?» (Кн. Якова 5:33). 
г. «Щоб я міг мати радість знову в плодах мого виноградника» (Кн. Якова 5:60). 

• Що хазяїн вирішив зробити, щоб спасти свій зіпсований виноградник? (Див. 
Кн. Якова 5:49-54, 58, 62-64. Він вирішив підживити і підрізати виноградник 
ще раз і прищепити деякі з пересаджених віт назад до основного дерева.) 
Що символізує це останнє підживлення, підрізання і прищеплення? 
(Див. 1 Нефій 10:14; 2 Нефій 29:14; УЗ 33:3-6. Відновлення євангелії і збирання 
розсіяного Ізраїля.) 

• Ким є «другі служителі», про яких згадується у Кн. Якова 5:61, 70? (Див. 
УЗ 133:8.) Хоча цих служителів небагато, якими були результати їх зусиль? 
(Див. Кн. Якова 5:71-75.) Як ми можемо допомогти у цьому останньому 
підживленні, підрізанні і прищепленні Господнього виноградника? 

2. Яків закликає своїх слухачів покаятися і наслідувати Христа. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Кн. Якова 6. 

• Що Яків пророкував після того, як переказав алегорію Зиноса? 
(Див. Кн. Якова 6:1.) Про який проміжок часу говорить Яків у Кн. Якова 6:2? 
(Про останні дні.) Що це нам говорить про важливість алегорії Зиноса 
для нас? 

• Попросіть учня прочитати вголос Кн. Якова 6:4-5. Чого ці вірші навчають 
нас стосовного того, як Спаситель відновить Ізраїль в останні дні? 

• На яких євангельських принципах наголосив Яків після того, як він свідчив 
про те, що події в алегорії Зиноса здійсняться. (Див. Кн. Якова 6:3-13.) 
Яку відповідальність мають ті, хто був насичений «добрим словом Бога»? 
(Див. Кн. Якова 6:11-12; Мороній 6:3-4.) Які є особливості у тому, як ми 
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можемо виконувати ці зобов'язання? (Наголосіть на тому, що кожен член 
Церкви може виконувати ці зобов'язання. Наприклад, ми можемо запросити 
наших друзів, які не є членами Церкви, поговорити з місіонерами, ми можемо 
старанно служити домашніми вчителями і візитними вчителями, а подружні 
пари можуть служити разом місіонерами повного дня.) 

Президент Джозеф Філдінг Сміт сказав: «Сьогодні святі останніх днів ідуть в усі 
частини світу як служителі виноградника, щоб збирати плоди і зберігати їх до 
часу приходу Господаря» (Answers to Gospel Questions, comp. Joseph Fielding Smith Jr., 
5 vols. [1957-66], 4:142). Наголосіть, що ми повинні приймати участь у цьому 
великому збиранні. Тому що нас було підживлено Господом, ми зобов'язані 
допомогти іншим отримати це живлення. 

Якщо підказує Дух, свідчіть про істини, які обговорювалися на уроці. 

Цими додатковими матеріалами можна доповнити урок. Ви можете використати 
одну або більше з цих ідей як частину уроку. 

1. Хибне учення Шерема 

Обговоріть розповідь про Шерема, яка знаходиться в Кн. Якова 7:1-23. 

• Як Шерем відвернув багатьох людей від істини? (Див. Кн. Якова 7:1-7.) Які ви 
бачите докази того, як деякі люди у наші дні використовують такі ж методи, 
щоб відвернути інших від Христа? 

• Як Яків спромігся спростувати Шерема? (Див. Кн. Якова 7:8-22). Як ми 
можемо захистити себе від обману Антихриста? (Див. Кн. Якова 7:23; 
Римлянам 16:17-18; Ефесянам 4:11-15.) 

Президент Джозеф Філдінг Сміт сказав: «У цьому світі не існує нічого важливішого 
для нас за послух євангелії Ісуса Христа. Давайте досліджувати ці Писання. 
Давайте дізнаватися про те, що Господь відкрив нам. Давайте жити в гармонії 
з його істиною. Тоді нас неможливо буде обманути» (Doctrines of Salvation, 
comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954-56], 1:301). 

2. Додаткова інформація про оливкові дерева 

Чим більше ми знатимемо про оливкові дерева, тим краще ми розумітимемо 
те, чому Зинос отримав натхнення використати саме це дерево як символ 
Ізраїля. Якщо це буде доречно, поділіться такою інформацією під час уроку 
(якщо необхідно, використайте цю інформацію у вправі на концентрацію 
уваги): 

а. Оливкове дерево—це рослина, яка дає багато плодів. Воно потребує 
постійного живлення, щоб не загинути. 

б. Традиційно, оливкова гілка — це символ миру. 
в. Дерево необхідно дбайливо підрізати, щоб воно давало великий урожай 

плодів. 
г. Щоб дике оливкове дерево зробити культивованим і урожайнимим, його 

необхідно повністю зрізати і до його основи прищепити віту культивованого 
оливкового дерева. 

д. Оливкове дерево може плодоносити століттями. Деякі з дерев, які зараз 
ростуть в Ізраїлі, активно плодоносять вже понад 400 років. 

Заключна частина 

Додаткові ідеї 
для навчання 
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е. Коли дерево старіє і починає всихати, його корені пускають нові пагони, 
які, якщо їх прищеплювати і підрізати, виростуть у повноцінні оливкові 
дерева. Таким чином, корінь дерева може продовжувати давати життя 
новим деревам і плодам протягом тисяч років. 

3. Вправа для учнів молодшого віку 

Алегорія про оливкове дерево може бути важкою для розуміння юними учнями. 
Ви можете попросити учнів ілюструвати алегорію малюнками на дошці 
впродовж її обговорення. Або ви можете попросити їх уявити, що класна 
кімната—це виноградник (світ) і переміщати учнів впродовж обговорення 
алегорії, як це запропоновано нижче: 

Намалюйте оливкове дерево на аркуші паперу і підпишіть його Єрусалим 
(Дім Ізраїля). Покладіть цей аркуш на підлогу у центрі кімнати. Намалюйте 
оливкову віту на декількох інших аркушах. Напишіть на цих аркушах місця 
світу, куди було розсіяно дім Ізраїля (Американський континент, Європа, Африка, 
Азія і т.д.). Розкладіть ці аркуші на підлозі по периметру класної кімнати. 
Нехай учні переходять від аркуша до аркуша у відповідний момент обговорення 
алегорії. Наприклад, нехай деякі учні представляють дім Ізраїля (культивовані, 
або природні віти), а деякі — Іновірців (дикі віти). Коли ви будете обговорю-
вати, як хазяїн прищеплює дикі віти, нехай учні, які представляють Іновірців, 
перейдуть до аркуша в центрі. Коли ви будете говорити про хазяїна виноград-
ника, який бере природні віти і садить їх в інших частинах виноградника, 
попросіть учнів, які представляють дім Ізраїля, перейти до аркушів, що 
знаходяться по периметру класної кімнати. 
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«Для мудрої цілі» 

Енош, Яром, Омній, Слова Мормона 

Урок 

14 
Мета уроку 

Підготовка 
до уроку 

Звернути увагу на те, що Писання були приготовані і збережені з метою вести 
і направляти нас. 

1. З молитвою читайте такі уривки з Писань і розмірковуйте над ними: 

а. Енош. Знаходячись під впливом учень свого батька, Енош молить про 
прощення. Після того, як він отримує прощення, Енош молиться за 
свій народ, Нефійців, і за його ворогів, Ламанійців. Він просить Господа 
зберегти літописи Нефійців. 

б. Яром. Яром пише в літописах, що Ламанійці часто воювали з Нефійцями. 
Нефійці протистояли Ламанійцям і процвітали на землі, тому що 
пророки і вчителі переконували їх постійно каятися, дотримуватися 
заповідей Бога і чекати приходу Месії. 

в. Омній. Омній, Амарон, Кеміш, Авінадом і Амалекій продовжують вести 
літописи. Нефійці переживають періоди миру і періоди війни, «найбільш 
злочестиву частину» їх було знищено. Мосія і його прихильники знаходять 
народ Зарагемлі (Мулекійців). 

г. Слова Мормона. Мормон додає малі пластини Нефія до скорочених ним 
великих пластин Нефія, знаючи, що він робить це «для мудрої цілі». 

2. Якщо ви використовуєте вправу на концентрацію уваги, попросіть одного 
з учнів підготувати розповідь про подію чи почуття, які були б забуті, якби 
учень або учениця не записали про це у свій щоденник. 

3. Напишіть на дошці або на великому аркуші паперу таке: 
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4. Якщо наявна ілюстрація «Мормон скорочує пластини», приготуйтесь викори-
стати її під час уроку (62520; набір ілюстрацій «Мистецтво євангелії» 306). 

Щоб розпочати урок, скористайтеся запропонованою вправою, якщо вважаєте 
її доречною, або вашою власною. 

Попросіть призначеного учня розповісти про випадок або почуття, які були 
б забуті, якби учень чи учениця не записали про це у щоденник (або роз-
кажіть про випадок з вашого життя). Попросіть учнів дати відповідь на такі 
запитання: 

• Чому ви написали про цей випадок (або почуття)? Як вам пішло на користь 
те, що ви записали цю інформацію у свій щоденник? 

Потім, нехай усі учні обговорять запропоноване запитання: 

• Якими причинами Нефій пояснював важливість ведення літописів? 
(Див. 1 Нефій 6:4; 9:5; 19:13; 2 Нефій 26:26.) 

Поясніть, що ті, хто вели літописи, які згодом стали Книгою Мормона, докла-
дали усіх зусиль, щоб зберегти слово Бога і досвід свого народу, який вчився 
виконувати Його заповіді. Вони визнавали важливість запису цієї інформації 
для майбутніх поколінь. Завдяки їх старанності у веденні літописів, ми можемо 
навчатися на духовних успіхах і невдачах тих, хто жив до нас. 

Зазначте, що чотири книги, які будуть обговорюватися на сьогоднішньому 
уроці—Еноша, Ярома, Омнія та Слова Мормона — були написані вісьмома 
чоловіками, які, так само, як і Нефій, розуміли важливість ведення священних 
літописів. 

З молитвою виберіть уривки з Писань, запитання та інші матеріали для уроку, 
що відповідатимуть найповнішою мірою потребам учнів. Обговоріть, як 
вибрані уривки з Писань застосовувати у повсякденному житті. Заохочуйте 
учнів ділитися випадками з життя, що стосуються принципів, описаних 
у Писаннях. 

1. Енош молиться за себе, Нефійців і Ламанійців. 

Обговоріть книгу Еноша. Запропонуйте учням прочитати вголос вибрані вірші. 

• Хто, за словами Еноша, навчав його євангелії? (Див. Енош 1:1.) Хто був батьком 
Еноша? (Див. Кн. Якова 7:27.) Що означає навчати дітей «повчанням і 
застереженням Господа»? (Див. цитату нижче.) Як може навчання і приклад 
праведних батьків допомогти дітям розвивати віру в Спасителя? 

Президент Гордон Б. Хінклі радив батькам бути праведним прикладом для 
своїх дітей, таким, яким був для Еноша його батько: «Виховуйте ваших дітей 
як синів і дочок Бога. Будьте добрими. Любіть їх. Поважайте їх. Радьтеся 
з ними. Навчайте їх. Моліться за них. Направляйте їх, і Бог благословить як 
їх, так і вас» (у Church News, 1 Nov. 1997, 2). 

• Як те, чого Яків навчав Еноша, вплинуло на його вчинки? (Див. Енош 1:3-4.) 
Як Енош описав свою молитву до Господа? (Див. Енош 1:2.) Чому, на вашу 
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думку, Енош назвав свій досвід «боротьбою»? Яким чином його розповідь про 
те, як він шукав прощення, навчає нас про покаяння? 

• Як Енош дізнався, що його гріхи прощені? (Див. Енош 1:5-6.) Як ми можемо 
знати, що наші гріхи прощені? (Див. цитату нижче.) Що дало змогу 
Еношу отримати прощеня своїх гріхів? (Див. Енош 1:7-8). Чому віра в Христа 
необхідна нам, щоб покаятися і отримати прощення? 

Президент Гарольд Б. Jli сказав: «Якщо настане час, коли ви зробите все 
можливе для того, щоб покаятися у своїх гріхах... і зробите все від вас залежне, 
щоб виправитися і відновитися..тоді ви захочете отримати підтвердження 
щодо того, чи Господь прихильний до вас, чи ні. Під час ваших душевних 
пошуків, якщо ви шукаєте і бачите, що ваша совість спокійна, саме за цією 
ознакою ви зрозумієте, що Господь підтвердив ваше покаяння» (Stand Ye in 
Holy Places, [1974], 185). 

• Після того, як Енош дізнався, що його гріхи прощено, за що він молився? 
(Див. Енош 1:9,11-13.) Чому Енош хотів впевнитися, що літописи будуть 
збережені? (Див. Енош 1:13-14). 

• Чого навчив нас Енош про молитву? 

• Енош описує Нефійців свого часу як «твердошиїй народ», який можна було 
зворушити тільки «надзвичайною жорстокістю» і «надзвичайно великою 
прямотою мови» (Енош 1:22-23). Чи є щось подібне між Нефійцями часів 
Еноша і деякими людьми сьогоднішнього дня? 

• Чим вражають вас віра і свідчення Еноша? (Див. особливо Енош 1:15-18,27-27.) 

2. Нефійці процвітають, коли постійно каються. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з книги Ярома. 

• Що Яром казав про свою мету щодо продовження літопису? (Див. Яром 
1:1-2.) Чому Яром не записав пророцтва й одкровення, які він отримав? 

• Як Яром описав свій народ, Нефійців? (Див. Яром 1:3-4; див. також додаткову 
ідею для навчання.) Чому вони процвітали на землі й успішно захищалися 
від Ламанійців? (Див. Яром 1:5, 7-12.) 

• Яку роль відігравали пророки, священики та вчителі в успіху Нефійців? 
(Див. Яром 1:11-12.) Що означає «кололи їхні серця словом» (Яром 1:12). 
Коли ваше серце кололи слова пророка чи іншого Церковного провідника 
або вчителя? 

• Нефійські провідники переконували людей «чекати на Месію, і вірити, що 
він прийде, наче він вже є» (Яром 1:11; див. також Мосія 3:13). Як ми можемо 
наслідувати його пораду, готуючись до другого пришестя Спасителя? 

3. Омній, Амарон, Кеміш, Авінадом і Амалекій продовжують літописи. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з книги Омнія. Зазначте, що книга 
Омнія покриває відрізок часу приблизно у 200 років і була написана п'ятьма 
літописцями, хоча вона складається лише з ЗО віршів. 

• Незважаючи на те, що кожен з літописців у книзі Омнія написав мало, кожен 
з них виконав заповідь писати на пластинах і зберігати їх. Чому збереження 
пластин було таким необхідним? 
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Поясніть, що друга частина книги Омнія, написана Амалекієм, ілюструє 
важливість збереження літописів, показуючи, що станеться з народом, який 
не зберіг свої літописи. 

• Амалекій записав розповідь про Мосію і його послідовників, яким Господь 
наказав залишити землю Нефія. Куди було приведено Мосію і його 
послідовників? (Див. Омній 1:13.) Кого вони знайшли на землі Зарагемлі? 
(Див. Омній 1:14.) Звідки прийшли ці люди? (Див. Омній 1:15-16; див. також 
1 Нефій 1:4, де пояснюється, що Седекія був царем Єрусалима у той час, 
коли Легій зі своєю сім'єю пішов у пустиню.) 

• Чому люди в Зарагемлі (Мулекійці) так зраділи, коли побачили Мосію і його 
послідовників? (Див. Омній 1:14.) До яких наслідків, на думку Амалекія, 
призвело те, що Мулекійці не взяли з собою жодних літописів, коли залишили 
Єрусалим? (Див. Омній 1:17. їх мова занепала і вони втратили знання про 
Ісуса Христа і його учення.) Як би вплинула на нас відсутність Писань? 
(Див. Мосія 1:3-5.) Як впливає на нас те, коли ми маємо Писання, але не 
вивчаємо їх? 

Поясніть, що переклавши гравіювання на камені, які зберігали Мулекійці, 
Мосія дізнався про іншу цивілізацію, Яредійців, яка існувала на тій землі 
(Омній 1:20-22). Яредійці потрапили у західну півкулю у часи Вавилонської 
башти. Коріантумр, останній, хто залишився з Яредійського народу, жив деякий 
час з Мулекійцями. Зазначте, що літописи Яредійців подаються у скороченому 
вигляді в книзі Етера, і вони будуть обговорюватися у подальших уроках. 

• Що ми дізнаємося про Амалекія в Омній 1:25-26? Як ми можемо віддати 
«всю [нашу] душу як жертвоприношення» Спасителю, як нам радив 
Амалекій? 

4. Мормон додає малі пластини Нефія до скорочених ним великих пластин. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші зі Слів Мормона. Зазначте, що почи-
наючи з 1 Нефій до книги Омнія, Книга Мормона містить опис подій у строгому 
хронологічному порядку. Однак, Слова Мормона були написані більш, ніж 500 
роками пізніше того, коли Амалекій закінчив книгу Омнія. Якщо ви використо-
вуєте ілюстрацію, на якій Мормон скорочує пластини, покажіть її зараз. 

• Коли і чому Мормон написав Слова Мормона? (Див. Слова Мормона 1:1-5.) 

Поясніть, що коли Мормон скоротив великі пластини Нефія, він знайшов 
малі пластини Нефія і включив їх у свій літопис (Слова Мормона 1:3-5). 
Перші шість книг Книги Мормона, з 1 Нефій до книги Омнія, є перекладом 
цих малих пластин. Книга під назвою Слова Мормона—це пояснення 
Мормоном того, чому він включив малі пластини. Вона служить зв'язкою 
між записами, зробленими на малих пластинах і записами, зробленими на 
великих пластинах. 

• Якими були враження Мормона від малих пластин? (Див. Слова Мормона 
1:4, 6.) Чому він вирішив включити малі пластини у свій літопис? (Див. 
Слова Мормона 1:7.) Якою була «мудра ціль», на яку посилався Мормон? 

Покажіть список, який вміщує літописи, скорочені і укладені Мормоном 
і Моронієм (див. «Підготовка до уроку», пункт 4). Зазначте, що книги, 
не перелічені у списку (Слова Мормона, Мормон і Мороній) були написані 
Мормоном і Моронієм. 
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Поясніть, що малі пластини Нефія описують приблизно той же період часу 
(від 600 до 200 року до н.е.), що й перші записи на великих пластинах. Не було 
видимої потреби для Мормона включати обидві частини у його скорочення. 
Та Господь знав, що переклад перших записів на великих пластинах буде 
загублено сторіччями пізніше, коли Мартін Харріс візьме 116 сторінок 
рукопису Книги Мормона, щоб показати своїй родині й друзям. Після того, 
як 116 сторінок перекладу було загублено, Господь дав настанову Джозефу 
Сміту не перекладати знову ті ж літописи (УЗ 10:8-14). Цих літописів ви не 
знайдете зараз у Книзі Мормона. Натомість, той же період часу було описано 
в оповідях з малих пластин. 

• Якою, за словами Мормона, була мета усіх священних літописів, які він 
скоротив? (Див. Слова Мормона 1:2, 8; див. також титульну сторінку Книги 
Мормона.) Чому так важливо, щоб ми читали Книгу Мормона, постійно 
думаючи про цю мету? 

Нагадайте учням, що всі, хто писав Книгу Мормона, зберігали літописи про свій 
народ, з тим щоб майбутні покоління могли знати про стосунки між Господом 
і цим народом. Заохочуйте учнів вивчати Книгу Мормона, щоб їх завжди вело 
і направляло слово Господа, яке вона містить. 

Якщо підказує Дух, свідчіть про істини, які обговорювалися на уроці. 

Цими додатковими матеріалами можна доповнити урок. Ви можете використати 
цю ідею як частину уроку. 

Відчувати підказку Духа 

Попросіть учнів прочитати вголос Яром 1:3. 

• Які чотири стани згадує Яром, через які ми не зможемо відчути підказку 
Духа? (Закам'яніле серце, глухота вух, сліпота розуму і твердість шиї.) 

Обговоріть з учнями, що являють собою ці чотири символічних стани, і як 
вони не дають нам відчути підказку Духа. 

• Які благословення приходять до тих, хто долає ці чотири стани? 
(Див. Яром 1:4). 

Заключна частина 

Додаткова ідея 
для навчання 
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Урок 

15 
Мета уроку 

Підготовка 
до уроку 

Запропонований 
хід уроку 

Вправа на 
концентрацію 
уваги 

Збільшити розуміння учнями того, що вони в боргу перед Богом, і заохочувати 
їх скинути «оболонку тілесної людини... через спокуту Христа Господа» 
(Мосія 3:19). 

1. З молитвою читайте такі уривки з Писань і розмірковуйте над ними: 

а. Мосія 1. Цар Веніямин навчає своїх синів про важливість істин, що 
містяться на пластинах з латуні. Він обирає свого сина Мосію бути після 
нього царем і дає настанову Мосії зібрати весь народ. 

б. Мосія 2. Цар Веніямин навчає людей, що коли вони служать іншим, 
вони служать Богу. Він нагадує їм, що вони «навіки в боргу перед [їхнім] 
Небесним Батьком, щоб віддавати йому все, що [вони мають] і себе». 

в. Мосія 3. Цар Веніямин повторює пророцтва ангела про Ісуса Христа і його 
спокуту. 

2. Якщо наявні такі матеріали, підготуйте їх для використання на уроці: 

Ілюстрація «Цар Веніямин звертається до свого народу» (62298; набір 
ілюстрацій «Мистецтво євангелії» 307). 

Щоб розпочати урок, скористайтеся запропонованою вправою, якщо вважаєте 
її доречною, або вашою власною. 

Запропонуйте учням розглянути малюнок на обкладинці цього посібника. 
Вкажіть, що путівник для учня має такий самий малюнок на своїй обкладинці. 
Потім поділіться запропонованою інформацією: 

а. У Книзі Мормона 238 розділів. 
б. Тільки 50 (біля 21 відсотка) з цих розділів містять інформацію про події, 

які відбувалися після народження Ісуса. 
в. Тільки 18 (біля 8 відсотків) з цих розділів містять інформацію про те, як Ісус 

перебував з Нефійським народом. 

Попросіть учнів мовчки подумати, як би вони відповіли на такі питання: 

• Чому, на вашу думку, цей малюнок був вибраний, щоб бути символом 
вивчення нами Книги Мормона? 

Нехай учні прочитають вголос Мосія 3:13. Наголосіть, що Ісус Христос є 
цетральною фігурою в Книзі Мормона. Його спокута дійсна для людей, які 
жили до його смертного служіння, так само, як і для тих, хто жив у часи його 
смертного служіння, і так само, як вона дійсна для нас сьогодні. Поясніть, 
що сьогоднішній урок і урок на наступному тижні будуть сфокусовані на словах 
царя Веніямина, пророка-правителя, який допоміг своєму народові розвивати 
віру в Ісуса Христа за сотні років до його смертного служіння і спокути. 
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З молитвою виберіть уривки з Писань, запитання та інші матеріали для уроку, 
що відповідатимуть найповнішою мірою потребам учнів. Коли ви будете 
готувати і вести урок, упевніться, що ви залишаєте досить часу, щоб обговорити 
Мосія 3, який містить могутні вчення про спокуту Ісуса Христа. 

1. Цар Веніямин навчає своїх синів і наказує Мосії скликати народ. 

Обговоріть Мосія 1. Запропонуйте учням прочитати вголос вибрані уривки. 

• У книзі Мосії перші оповідання про царя Веніямина розповідають не про те, 
як він правив як цар, а про його настанови як батька (Мосія 1:2-8). Чого 
це нас вчить про царя Веніямина? Чого батьки можуть навчитися з цього 
прикладу? 

• Чого цар Веніямин навчав своїх синів? (Див. Мосія 1:2-7). Зауважте, що слово 
таємниці у віршах 3 і 5 стосується духовних істин, про які можна дізнатися 
тільки через одкровення.) Якою була різниця між Нефійцями, які вивчали 
Писання, і Ламанійцями, які не вивчали їх? (Див. Мосія 1:5.) Як, на ваш погляд, 
цю різницю можна побачити у сучасному суспільстві? Як батьки можуть 
допомагати своїм дітям розвивати любов до Писань? 

• Цар Веніямин «дав [Мосії] доручення щодо літописів... на пластинах з латуні» 
(Мосія 1:16). Господь заповів сучасним пророкам, провидцям і одкровителям 
дивитися, щоб Писання зберігалися в безпеці (Див. УЗ 42:56). Чому так 
важливо, щоб Писання зберігалися в безпеці? (Див. Мосія 1:3-5.) 

• Чому цар Веніямин попросив свого сина скликати народ? (Див. Мосія 1:10-12. 
Зауважте, що ім'я, на яке посилався цар Веніямин, було ім'ям Христа. 
Наприкінці своєї проповіді цар Веніямин навчав людей взяти на себе ім'я 
Христа. Ви вивчатимете це учення як частину уроку 16.) 

2. Цар Веніямин навчає людей, що вони у вічному боргу перед Богом. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Мосія 2. 

• Як люди розмістилися, коли вони прийшли до храму, щоб послухати царя 
Веніямина? (Див. Мосія 2:5-6; див. також першу додаткову ідею для 
навчання.) Що цар Веніямин зробив, коли побачив, що не всі люди могли 
почути його слова? (Див. Мосія 2:7-8. Якщо ви використовуєте ілюстрацію 
«Цар Веніямин», то покажіть її зараз.) Яким чином це зібрання подібне 
до сучасної генеральної конференції? 

• Цар Веніямин сказав, що він наказав людям зібратися тут не для того, щоб 
вони легковажно поставилися до його слів (Мосія 2:9). Що він їм радив робити, 
коли вони слухали його учення? (Див. Мосія 2:9.) Що означає відкривати 
наші вуха, серця і розум для учень живих пророків? 

• Що вразило вас у тому, як Веніямин царював? (Див. Мосія 2:10-16.) Який 
вплив мало правління царя Веніямина на його народ? (Див. Мосія 1:1; 6:7.) 

• Чого навчав цар Веніямин про служіння? (Див. Мосія 2:17-19.) Як наше 
служіння іншим показує нашу вдячність Богові? Яке служіння надихає інших 
«дякувати [їхньому] небесному Царю»? (Наприклад, див. Мосія 18:8-10; 
УЗ 18:10-16.) 

• Попросіть учня прочитати вголос Мосія 2:20-21. Що означає бути нічого не 
вартим служителем? Чому ми нічого не варті служителі, навіть якщо ми 
славимо Бога і служимо йому від усієї душі? (Див. Мосія 2:22-25; див. також 
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цитату нижче і другу додаткову ідею для навчання.) Чого ми навчаємося 
з цього про любов Небесного Батька до нас? 

Президент Джозеф Філдінг Сміт казав: «Невже ви думаєте, що хтось з нас 
будь-коли зможе, незалежно від того, як старанно ми працюємо,... 
заплатити нашому Батькові й Ісусу Христу за благословення, які ми від них 
отримали? Величезна любов з усіма благословеннями, які вона несе, яка 
поширюється на нас завдяки розп'яттю, стражданням і воскресінню Ісуса 
Христа, знаходиться поза межами нашого людського розуміння. Ми ніколи 
не зможемо відплатити» (у Conference Report, Apr. 1966,102 або Improvement 
Era, June 1966, 538). 

• Як нічого не варті служителі, ми «навіки в боргу перед [нашим] небесним 
Батьком, щоб віддавати йому все що [ми] маємо, і себе» (Мосія 2:34). Як ми 
можемо це зробити? (Див. Мосія 2:17, 22, 4:10.) ІДо дасть нам Небесний Батько, 
якщо ми віддамо йому «все, що [ми] маємо, і себе»? (Див. Мосія 2:22, 41; 
див. також УЗ 84:38.) 

• Якими будуть наслідки, якщо ми відмовимося виконувати заповіді, після 
того, як були їм навчені? (Див. Мосія 2:36-39.) Згідно зі словами царя 
Веніямина, що стане причиною муки, яка схожа на озеро вогню? (Див. 
Мосія 2:38; див. також Мосія 3:23-27.) 

3. Цар Веніямин повторює пророцтва ангела про Ісуса Христа і його спокуту. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Мосія 3. Поясніть, що перед промовою 
до народу, царю Веніямину явився ангел, «щоб звістити... приємну новину 
великої радості» (Мосія 3:1-4). Мосія 3 містить послання ангела. 

• Попросіть учня прочитати вголос Мосія 3:5-10. Чому Ісус зазнав страждання, 
біль, голод, спрагу і втому? (Див. Алма 7:11-12.) Чому він страждав від болю 
за гріховність людей? (Див. цитату, наведену нижче, щоб відповісти на це 
запитання і на три наступні.) Чому важливо знати, що він був Сином Бога 
і Марії? Чому він віддав своє життя? Чому це послання «великої радості»? 
(Мосія 3:3). 

Старійшина Роберт Д. Хейлз сказав: «Ми повинні пам'ятати, що тільки 
Спаситель і тільки він один мав силу покласти своє життя і знову його отри-
мати. Від своєї смертної матері, Марії, він отримав спроможність померти, 
а спроможність подолати смерть—від свого безсмертного Батька. Наш 
Спаситель, Ісус Христос, добровільно і свідомо пішов на свою смерть, сказавши 
учням, що це відбудеться. Хтось може запитати: «Чому?» Відповідь буде 
такою: щоб дати безсмертя усьому людству і обіцяння вічного життя тим, 
хто вірить у нього (див. Іоанн 3:15), щоб віддати своє життя як викуп за інших 
(див. Матвій 20:28), щоб подолати силу Сатани і уможливити прощення 
гріхів. Без спокути Ісуса існував би непрохідний бар'єр між Богом і смертними 
чоловіками і жінками. Коли ми збагнемо спокуту, ми згадаємо Його з тре-
петом і вдячністю» (у Conference Report, Oct. 1997, 34 або Ensign, Nov. 1997, 26). 

• Хто отримає спасіння через спокуту Ісуса Христа, згідно зі словами ангела? 
(Див. список, наведений нижче). Як це показує силу спокути, яка забезпечить, 
«щоб праведний суд прийшов на дітей людських»? (Мосія 3:10). 

а. Ті, «хто помер, не знаючи волі Бога щодо них, або ті, хто грішив через 
незнання» (Мосія 3:11; зазначте, що з книги Учення и Заветьі 137:7-9 ми 
дізнаємося, що люди, які до того, як померти, не знали про євангелію, але 
які прийняли б євангелію усім серцем, успадкують целестіальне царство). 
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б. Люди, які знають про євангелію, які каються і виявляють віру в Ісуса Христа 
(Мосія 3:12-13). 

в. Малі діти, які померли в ранньому дитинстві (Мосія 3:16,18, 21; також 
УЗ 137:10). 

• Чому малі діти безвинні перед Богом? (Див. Мосія 3:16, 21; Мороній 8:12; 
УЗ 29:46. Хоча «від народження, вони пали», вони безвинні перед Богом, тому 
що усі вони «живуть у Христі» через спокуту). 

• Ангел сказав, що «тілесна людина є ворогом для Бога» (Мосія 3:19). Яким 
є значення слів «тілесна людина»? (Див. Алма 42:6-10 і цитату нижче.) 

Старійшина Брюс Р. Макконкі сказав: «Після падіння Адама людина стала 
тілесною, хтивою, і диявольською від природи; вона стала павшою людиною... 
Усі підзвітні особи на землі успадковують цей стан павшої людини, цей 
стан випропробувань, цей стан, у якому речі світу видаються жаданими для 
тілесної природи. Перебуваючи у цьому стані, «тілесна людина є ворогом 
для Бога», поки вона не прийме великого плану спокути і не народиться 
знову для праведності. (Мосія 3:19.) Таким чином, усе людство залишилося 
б загубленим і павшим назавжди, якби не спокута нашого Господа. 
(Алма 42:4-14.)» {Mormon Doctrine, 2nd. ed. [1966], 267-68). 

• Як ми можемо «[скинути] з себе оболонку тілесної людини»? (Див. Мосія 3:19. 
Обговоріть відповіді так, як це показано нижче.) 

а. Піддаватися «натхненню Духа Святого». Як це допомагає нам «[скинути] 
з себе оболонку тілесної людини»? (Див. 2 Нефій 32:5; Мосія 5:2; 
З Нефій 28:11.) 

б. Стати святим «через спокуту Христа Господа». Що означає бути справжнім 
святим? (Ви можете наголосити, що слово святий має на увазі освячення 
або святість. У Книзі Мормона це слово використовується по відношенню 
до відданих членів Церкви Господа. Подивіться, наприклад, на викори-
стання слова святі в 1 Нефій 14:12 і 2 Нефій 9:18.) Як спокута допомагає нам 
стати справжніми святими? 

в. Стати «як дитина». Як ми можемо «жити в Христі» як малі діти? 
(Див. Мосія 3:17-19, 21; також 2 Нефій 25:23-26; Мороній 8:10.) 

• Як, за словами ангела, пошириться знання про Спасителя? (Див. Мосія 3:20.) 
Як це пророцтво здійснюється? Як воно продовжуватиме здійснюватись? 

Якщо ви цього досі не зробили протягом уроку, попросіть учня вголос 
прочитати Мосія 3:19. 

Якщо підказує Дух, свідчіть про істини, які обговорювалися на уроці. 

Цими додатковими матеріалами можна доповнити урок. Ви можете використати 
одну або обидві ідеї як частину уроку. 

1. «Вони поставили свої намети... до храму» (Мосія 2:6) 

Коли люди прийшли послухати царя Веніямина, вони «поставили свої намети 
навколо храму, кожний чоловік поставив свого намета дверима до храму» 
(Мосія 2:6). Порівняйте цих людей з Лотом, який «наметував аж до Содому» 
(Буття 13:12). Поясніть, що спочатку Лот тільки жив біля неправедного міста 
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Содом, але поступово він і його родина почали жити у самому місті Содом 
(Буття 14:12). 

• Що ми інколи робимо, що є подібним до наметування до Содому? Що ми 
можемо робити, що є подібним до встановлення наметів до храму? Як ми 
можемо більше спрямовувати наші оселі до храму, а не до мирських місць? 

2. «Навіки в боргу» (Мосія 2:34) 

Намалюйте на дошці терези, як це показано нижче: 

• Чому терези не врівноважені? 

Попросіть учнів прочитати Мосія 2:20-25. Поки вони читають, запропонуйте 
їм подумати про пожертвування, які ми можемо запропонувати Господу, 
і благословення, які він нам дає. Перелічіть наші пожертвування з того боку 
терезів, де написано Наші пожертвування. Перелічіть Божі благословення з того 
боку терезів, де написано Божі благословення. Допоможіть учням побачити, 
що ми будемо завжди у боргу перед Богом. 



«Вас будуть називати 
дітьми Христа» 
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Заохочувати учнів прагнути «могутньої зміни» в серці, яка приходить завдяки 
виявленню віри в Ісуса Христа, і мати бажання підтримувати цю зміну. 

1. З молитвою читайте такі уривки з Писань і розмірковуйте над ними: 

а. Мосія 4:1-12. Народ царя Веніямина у відповідь на його слова смиренно 
прагне і отримує прощення гріхів. 

б. Мосія 4:13-30. Цар Веніямин напучує свій народ навчати євангелії дітей, 
віддавати частину свого майна бідним і виконувати Божі заповіді. 

в. Мосія 5-6. Увесь народ царя Веніямина відчуває «могутню зміну» і входить 
у завіт виконувати Божі заповіді і чинити Його волю в усьому. Цар Веніямин 
пояснює людям, що через завіт, який вони склали, вони називатимуться 
дітьми Христа. 

2. Якщо наявна ілюстрація «Цар Веніямин», підготуйтесь використати її під 
час уроку (62298; набір ілюстрацій «Мистецтво євангелії» 307). 

Щоб розпочати урок, скористайтеся запропонованою вправою, якщо вважаєте 
її доречною, або вашою власною. 

Напишіть такі заголовки на дошці: 

Ліворуч від Бога Праворуч від Бога 

• Що означає сидіти праворуч від Бога? (Отримати піднесення і жити знову 
з Богом.) Яким людям буде дозволено сидіти праворуч від Бога? Ліворуч 
від Бога? (Див. Матвій 25:33-34; УЗ 29:27. Напишіть відповіді учнів на ці два 
запитання під відповідними заголовками на дошці.) 

Поясніть, що наприкінці своєї проповіді цар Веніямин сказав своєму народові 
про те, що необхідно робити, щоб бути гідними сидіти праворуч від Бога. Ми 
можемо вчитися на словах царя Веніямина, тому що вимоги є такими самими 
і для нас. 

З молитвою виберіть уривки з Писань, запитання та інші матеріали для уроку, 
що найповнішою мірою відповідатимуть потребам учнів. Обговоріть, як 
вибрані уривки з Писань застосовувати у повсякденному житті. Заохочуйте 
учнів ділитися випадками з життя, що стосуються принципів, описаних 
у Писаннях. 

1. Народ царя Веніямина прагне відпущення гріхів і отримує його. 

Прочитайте і обговоріть Мосія 4:1-12. Якщо ви використовуєте ілюстрацію 
«Цар Веніямин», продемонструйте її учням. 
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• Після того, як цар Веніямин навчав свій народ про місію Спасителя 
(див. урок 15), він побачив, що вони «впали на землю» (Мосія 4:1). Чому люди 
впали на землю? (Див. Мосія 4:1-2.) Чому можна сказати, що ми «менші 
за прах землі»? (Див. Геламан 12:4-8; Мойсей 1:9-10.) Чому, на вашу думку, 
цар Веніямин наголошував на «мізерності» і нікчемності свого народу? 
(Див. мосія 4:5-8,11-12.) Чому так важливо для нас визнати нашу залежність 
від Господа? 

• До яких дій призвело розуміння народом царя Веніямина їх «тілесного 
стану»? (Див. Мосія 4:2.) Що змусило їх «сповнитися радості»? (Див. Мосія 4:3.) 
Що уможливило прощення їхніх гріхів? Як вони дізналися, що їх прощено? 
Як ми можемо знати, що прощені, після того, як покаємося? (Відповідаючи 
на ці запитання, зверніться до висловлювання Гарольда Б. Лі на сторінці 63.) 

• Що говорив цар Веніямин про те, як нам отримати прощення наших гріхів? 
(Див. Мосія 4:9-10.) Що він говорив стосовно того, як ми утримуємо відпу-
щення гріхів? (Див. Мосія 4:11-12, 26.) Що означає утримувати відпущення 
наших гріхів? 

• Яким чином слова царя Веніямина до свого народу дають нам надію, коли 
ми збентежені через свої слабкості? 

2. Цар Веніямин навчає свій народ того, як у своєму житті наслідувати 
Христа. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Мосія 4:13-30. Ви можете розпочати 
обговорення, розділивши учнів на три групи. Розподіліть між групами уривки 
з Писань, наведені нижче, і попросіть їх прочитати уривки разом і переказати 
їх одним реченням. (Можливі варіанти речень подані після кожного посилання; 
учням не обов'язково наводити точно такі ж висловлювання.) 

Група 1: Мосія 4:13-15 (Навчати дітей.) 
Група 2: Мосія 4:16-26 (Ділитися з бідними.) 
Група 3: Мосія 4:27-30 (Слідкувати за думками, словами і вчинками.) 

Коли усі три групи закінчать читання і коротко викладуть зміст, напишіть на 
дошці заголовок Порада царя Веніямина. Попросіть по одному учню з кожної 
групи написати підсумкове речення під цим заголовком. 

• Згідно зі словами царя Веніямина, які обов'язки мають батьки перед дітьми? 
(Див. Мосія 4:14-15.) Які умови, що існують у світі, роблять пораду царя 
Веніямина особливо важливою? Чому так важливо, щоб батьки навчали 
дітей євангелії? 

Президент Гордон Б. Хінклі сказав: «Здоров'я будь-якого суспільства, щастя 
його народу, його процвітання і спокій знаходять своє коріння у навчанні 
дітей батьками і матерями» (у Conference Report, Oct. 1993, 79 або Ensign, 
Nov. 1993, 60). 

• Як ми можемо навчати дітей любити і служити один одному? (Вчителі, які 
навчають молодь, можуть обговорити те, як приклад учнів може впливати на 
менших дітей.) 

• Цар Веніямин також навчав свій народ турбуватися про нужденних 
(Мосія 4:16).Чому деякі люди, за словами царя Веніямина, відмовляються 
допомагати нужденним? (Див. Мосія 4:17, 22.) Чому ми маємо «велику 
причину покаятися», якщо маємо таке ставлення? (Див. Мосія 4:18-23.) 
У якому розумінні ми всі є жебраками? (Див. Мосія 4:19-20.) 

72 



Урок 16 

• Чому милосердне служіння є важливою рисою членів Церкви Христа? 

• Як ми можемо наслідувати приклад Небесного Батька, коли даємо нужден-
ним? (Див. Мосія 4:16, 20-21.) Як ми можемо бути впевненими, що коли даємо 
нужденним, то даємо належну допомогу належним чином? 

Ви можете пояснити, що не існує єдиного правильного підходу у допомозі 
нужденним. Нам слід пам'ятати принципи, яким навчав цар Веніямин 
і шукати проводу Духа у кожному окремому випадку (див. Мороній 7:18). 
Ви можете також вказати, що Господь встановив шляхи, якими можна 
допомагати нужденним. Коли ми платимо пожертву від посту чи віддаємо 
гроші, речі, час або пропонуємо інше служіння Церкві, ми можемо бути 
впевнені, що наші внески використовуються мудро. 

• Яку пораду дав цар Веніямин бідним, які не можуть віддавати частину свого 
майна? (Див. Мосія 4:24-25.) Як ми можемо розвивати благородство у серці 
незалежно від нашого фінансового стану? 

• Чому, на вашу думку, служіння іншим допомагає нам утримати прощення 
наших гріхів? (Див. Мосія 4:26.) 

• Попросіть учня прочитати вголос Мосія 4:27. Що означає робити все 
«з мудрістю і за порядком»? Як ця порада може вам допомогти? 

• Цар Веніямин навчав свій народ, що для того, щоб їм уникати гріха 
і виконувати їхні зобов'язання перед Богом, вони повинні стежити за своїми 
думками, словами і ділами (Мосія 4:29-30). Як наші думки, слова і діла 
взаємопов'язані? Як вплине на наші слова і діла те, що ми будемо слідкувати 
за нашими думками? 

3. Народ царя Веніямина відчуває «сильну зміну» і вступає в завіт чинити 
Божу волю в усьому. 

Обговоріть Мосія 5-6. Запропонуйте учням прочитати вголос вибрані уривки. 

• Як люди дізналися, що слова царя Веніямина були істинними? (Див. Мосія 5:2.) 
Як вплинув Дух Господа на людей? (Див. Мосія 5:2-5.) Як може вплинути на 
наше життя і взаємовідносини те, що ми «вже не маємо бажання чинити зло»? 

• Чому нам так необхідно знати, що люди, які слухали проповідь царя 
Веніямина і відчули могутню зміну в серці, вже були членами Церкви? 

• Коли ми відчуваємо «сильну зміну... в наших серцях» (Мосія 5:2), перед 
якими випробуваннями ми постаємо, коли намагаємося утримати цю зміну? 
Як ми можемо долати ці випробування? 

• Що означає стати дітьми Христа? (Див. Мосія 5:2, 5-7.) Що означає взяти «на 
себе ім'я Христа»? (Див. Мосія 5:8-11; див. також цитату на наступній сторінці.) 
Що ми можемо робити кожного дня, що допоможе нам зберігати ім'я 
Христа, записане в наших серцях? (Див. Мосія 5:11-15.) 

Старійшина Даллін X. Оукс пояснював: «Наше бажання взяти на себе ім'я 
Ісуса Христа підтверджує наше зобов'язання робити все, на що ми здатні, 
щоб бути зачисленими до тих, кого він обере стояти праворуч і називатися 
його іменем в останній день. У цьому священному розумінні, наше свідчення, 
що ми хочемо взяти на себе ім'я Ісуса Христа, є нашою заявою, щоб бути 
обраними для піднесення в целестіальне царство. Піднесення — це вічне 
життя, найбільший з усіх дарів Бога (УЗ 14:7)» (у Conference Report, Apr. 1985, 
105 або Ensign, May 1985, 83). 

73 



• Як завіт, у який вступив народ царя Веніямина, подібний до того завіту, в який 
ми вступаємо при хрищенні і який ми відновлюємо кожного разу, коли 
приймаємо причастя? (Див. Мосія 5:5, 7-8; УЗ 20:37, 77, 79.) Чому важливо, щоб 
ми часто поновлювали цей завіт? 

• Цар Веніямин бачив, що весь його народ (за винятком тих, хто був дуже 
малим) увійшов у завіт виконувати Божі заповіді (Мосія 6:1-2). Чому було 
важливим записати їхні імена? 

• Чому було важливим призначити вчителів і священиків над народом? 
(Див. Мосія 6:3.) Як наші вчителі і Церковні провідники допомагають нам 
пам'ятати завіти і обіцяння, які ми давали? 

Прочитайте або попросіть учня прочитати Мосія 5:15, останні слова зі звернення 
царя Веніямина. Зазначте, що ці благословення доступні кожному з нас. 
Заохочуйте учнів прагнути і підтримувати в собі ту «сильну зміну» в серці, яка 
дасть їм змогу бути дітьми Христа. 

Якщо підказує Дух, свідчіть про істини, які обговорювались на уроці. 

Цими додатковими матеріалами можна доповнити урок. Ви можете використати 
одну або обидві ідеї як частину уроку. 

1. «Під такою назвою вас зроблено вільними» (Мосія 5:8) 

• Називаючи свій народ дітьми Христа, цар Веніямин сказав: «Під такою 
назвою вас зроблено вільними» (Мосія 5:8). Як послух Господу приносить 
волю? 

Пророк Джозеф Сміт навчав, що «у послуху існують радість і спокій, чисті 
і непорочні; і так як Бог створив наше щастя,... Він ніколи не встановлював 
і ніколи не встановить обряд і не дасть заповідь своєму народові, природа 
яких суперечила б забезпеченню щастя» (Teachings of the Prophet Joseph Smith, 
sel. Joseph Fielding Smith [1976], 256-57). 

• Як, за вашими спостереженнями, виконання Божих заповідей приносило 
радість у ваше життя і життя тих, хто навколо вас? 

2. «Як може знати людина господаря, якому вона не служила?» (Мосія 5:13) 

• Цар Веніямин запитав: «Як може знати людина господаря, якому вона не 
служила?» (Мосія 5:13). Як ви змогли краще пізнати Христа через служіння 
йому? 

Заключна частина 

Додаткові ідеї 
для навчання 
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Мета уроку 

Підготовка 
до уроку 

Запропонований 
хід уроку 

Вправа на 
концентрацію 
уваги 

Заохочувати учнів слухатися порад Церковних провідників, особливо тих, кого 
Господь прикликав пророками, провидцями і одкровителями. 

З молитвою читайте такі уривки з Писань і розмірковуйте над ними: 

а. Мосія 7-8. Аммон веде експедицію, мета якої дізнатися про людей, які 
раніше залишили Зарагемлю, щоб повернутися на землю Нефія. Аммон 
і його брати знаходять Лімгія і його народ. Аммон навчає людей Лімгія, 
отримує літописи народу і дізнається про 24 Яредійські пластини, знайдені 
людьми. Він пояснює, що Мосія, який є провидцем, може перекласти 
гравіювання на пластинах. 

б. Мосія 9-10. Частина літописів Зенифа, діда Лімгія, передає коротку історію 
того, як Зениф і його люди прибули на землю Нефія. Розповідається також 
про те, як Господь укріпив їх у війнах проти Ламанійців. 

в. Мосія 11. Син Зенифа, Ной, править у злочесті. Незважаючи на попередження 
пророка Авінадія, люди не бачать злочестя Ноя і його священиків. 

Щоб розпочати урок, скористайтеся запропонованою вправою, якщо вважаєте 
й доречною, або вашою власною. 

Намалюйте на дошці таку схему: 
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«Провидець ... стає великою 
благодаттю для своїх ближніх» 
Мосія 7-11 

Урок 

17 

Поясніть, що для того, щоб зрозуміти стосунки між Господом і його народом 
у книзі Мосія, необхідно зрозуміти події, описані у 2 Нефій 5, книзі Омнія 
і Мосія 7 та 9. Скажіть учням, що використаєте схему на дошці, щоб коротко 



переказати ці події. Прочитайте або перекажіть своїми словами інформацію, 
подану нижче (ці номери відповідають номерам на діаграмі): 

1. Після смерті Легія Господь наказав прихильникам Нефія відокремитися 
від прихильників Ламана. Нефійці поселилися на землі, яку вони назвали 
землею Нефія (2 Нефій 5:5-8). Ця земля була пізніше відома як «земля 
Легія-Нефія» (Мосія 7:1). 

2. Приблизно 400 роками пізніше Нефійцями правив цар на ім'я Мосія. Господь 
наказав Мосії втекти з землі Нефія разом з тими, «хто прислухається до 
голосу Господа». Мосія і його народ знайшли групу людей, які називалися 
народом Зарагемлі. Обидві групи людей об'єдналися і почали називатися 
Нефійцями. Мосію призначили бути їхнім царем (Омній 1:12-19). 

3. Частина Нефійців залишила землю Зарагемля, щоб повернути частину землі 
Нефія (Омній 1:27). Вони отримали там землю під керівництвом чоловіка 
на ім'я Зениф, який став їхнім царем (Мосія 9:1-7). 

4. Приблизно через 79 років цар Мосія II, онук першрго царя Мосії, «захотів 
дізнатися про людей, які пішли жити на землю Легія-Нефія». Він дозволив 
чоловікові на ім'я Аммон повести експедицію для цієї мети (зазначте, що 
цей Аммон не був сином Мосії, який пізніше проповідував євангелію серед 
Ламанійців). Аммон і його брати знайшли царя Лімгія і його народ. Лімгій 
був онуком Зенифа (Мосія 7:1-11). 

З молитвою виберіть уривки з Писань, запитання та інші матеріали для уроку, 
що найповнішою мірою відповідатимуть потребам учнів. Обговоріть, як 
вибрані уривки з Писань застосовувати у повсякденному житті. Заохочуйте 
учнів ділитися випадками з життя, що стосуються принципів, описаних 
у Писаннях. 

1. Аммон і брати знаходять Лімгія і його народ. Аммон навчає Лімгія про 
важливість провидця. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Мосія 7-8. Щоб пояснити вірші 
Мосія 7:1-11, див. пункт 4 вправи на концентрацію уваги. 

• Чому Лімгій взяв Аммона і його супутників у полон? (Див. Мосія 7:8-11.) Чому 
Лімгій зрадів, коли дізнався, ким був Аммон? (Див. Мосія 7:12-15. Поясніть, 
що трохи пізніше на цьому уроці ви обговорите, як народ Лімгія було 
приведено в залежність.) Якою новиною поділився Лімгій зі своїм народом 
після того, як поговорив з Аммоном? (Див. Мосія 7:17-20,29-33.) Що це нам 
говорить про якості Лімгія як лідера? 

• Лімгій сказав Аммону, що колись послав 43 чоловіки шукати своїх братів 
в Зарагемлі (Мосія 8:7). Що замість цього знайшла ця група людей? 
(Див. Мосія 8:8-11; див. також Етер 1:1-2. Вони знайшли залишки цивілізації 
Яредійців. Яредійці поселилися там за багато століть до того, як прибули 
Нефійці.) 

• 3 яким проханням звернувся Лімгій до Аммона стосовно 24 золотих пластин 
Яредійців? (Див. Мосія 8:11-12.) Чому народу Лімгія—а також нам—було 
користно «знати причину... знищення» Яредійців? 

• Як Аммон відповів на прохання Лімгія? (Див. Мосія 8:13-14. Він сказав, що 
Мосія, цар Зарагемлі, є провидцем, який може перекласти літописи.) Які 
інші титули Аммон пов'язував з титулом провидця? (Див. Мосія 8:16.) Кого 
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ми підтримуємо сьогодні як пророків, провидців і одкровителів? (Членів 
Першого Президентства і Кворуму Дванадцятьох Апостолів.) 

• Яку роль виконує провидець? (Див. Мосія 8:13,17-18.) Як пророки, провидці 
і одкровителі останніх днів виконують ці завдання? (Див. цитату нижче. Ви 
можете також обговорити з учнями інші виступи на конференції, заяви або 
події, що показують, яким чином члени Першого Президентства і Кворуму 
Дванадцятьох Апостолів діяли як провидці.) Яким чином пророки, провидці 
і одкровителі останніх днів стали для вас «великою благодаттю»? 

Старійшина Бойд К. Пекер сказав: 

«Писання описують пророків як «вартового на башті», який бачить «ворога, 
коли той ще далеко», і який «бачить те, що не побачиш фізичним оком... 
бо провидця Господь поставив над своїм народом». 

[Багато років тому] Брати попереджали нас про розпад сім'ї і наказували 
нам готуватися... Щотижневі домашні сімейні вечори були запроваджені 
Першим Президентством... Батьки мають прекрасні матеріали для того, щоб 
навчати своїх дітей, і обіцяння, що вірні отримають благословення. 

У той час, як учення і організація Церкви, яка була дана в одкровенні, зали-
шаються незмінними, усі структури Церкви видозмінилися по відношенню 
одна до одної і до домівки... Усі навчальні матеріали Церкви було старанно 
переглянуто, з огляду на те, наскільки повно вони охоплюють Писання... 
І також роки пішли на підготовку нового видання Біблії, Книги Мормона, 
Учення і Завітів і Дорогоцінної Перлини... 

Ми можемо тільки уявити, де б ми зараз були, якби тільки тепер почали 
приймати міри проти страшенної кризи сім'ї. Але не в цьому справа. Ми не 
озираємося навкруги гарячково, намагаючись вирішити, що ж робити. 
Ми знаємо, що робити і як навчати... 

Курс, яким ми прямуємо, окреслений не нами. План спасіння, величний 
план щастя, був даний нам через одкровення, а пророки і апостоли 
продовжують отримувати одкровення, коли Церква і її члени потребують їх» 
(у Conference Report, Apr. 1994,24-25 або Ensign, May 1994, 20). 

2. Літописи Зенифа коротко переказують історію народу Зенифа. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Мосія 9-10. Поясніть, що розділи 9-22 
книги Мосії містять історію людей, які залишили Зарагемлю, щоб повернутися 
до землі Нефія. Історія починається з повідомлення Зенифа, діда Лімгія. 

• Зениф був членом групи Нефійців, які хотіли відібрати у Ламанійців 
частину землі Нефія (Мосія 9:1). Яким було ставлення Ламанійців до Нефійців? 
(Див. Мосія 10:11-17. Вони «розгнівалися», тому що вірили, що з Ламаном 
і Лемуїлом, їхніми предками, «погано поводилися їхні брати». Через це вони 
навчали своїх дітей ненавидіти Нефійців.) Як традіції минулого іноді 
збуджують людей до ненависті? (Ви можете запропонувати учням поділитися 
прикладами подібних ситуацій в суспільстві, серед народів і у світі.) Чому 
такі традиції виникають знову і знову? 

• Чого ми можемо навчитися у Зенифа про подолання почуття ненависті? 
(Див. Мосія 9:1. Зенифа було послано шпигуном, щоб визначити, як знищити 
Ламанійців. Однак, коли він побачив «те, що було хорошого» серед 
Ламанійців, він більше не хотів знищувати їх.) Що ми можемо робити, щоб 
чесно бачити хороше в інших людях? 
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• Яку помилку зробив Зениф, намагаючись успадкувати «землю [своїх] 
батьків»? (Див. Мосія 7:21-22; 9:3.) До яких наслідків призвело те, що Зениф 
був надто завзятим? (Див. Мосія 9:3-12; 10:18.) Яку небезпеку криє в собі 
надмірна заповзятість навіть у добрих справах? Як ми можемо бути завзятими, 
виконуючи роботу Бога, без того, щоб не бути надто завзятими? 

• У своєму бажанні заволодіти частиною землі Нефія, Зениф і його народ 
«не дуже поспішали згадувати Господа [їхнього] Бога» (Мосія 9:3). 
Що врешті-решт змусило їх звернутися до Господа? (Див. Мосія 9:13-17.) 
Які благословення вони отримали, коли пам'ятали про Господа і молилися 
про звільнення? (Див. Мосія 9:18; 10:19-21.) Як члени Церкви, ми увійшли 
в завіт завжди пам'ятати Господа (УЗ 20:77, 79). Що ми можемо робити, що 
допоможе нам дотримуватися цього завіту? 

3. Авінадій попереджає народ, але вони не бачать злочестя Ноя. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Мосія 11. 

• Хто став царем після Зенифа? (Див. Мосія 11:1.) Яким правителем був Ной? 
(Див. Мосія 11:1-19. Ви можете написати на дошці перелік того, як Ной «йшов 
за бажаннями свого власного серця» і «змінив справи царства».) 

• Як Ной вплинув на життя свого народу? (Див. Мосія 11:2, 5-7.) Як народ і Ной 
ділили відповідальність за свою гріховність? 

• Господь послав пророка Авінадія закликати Ноя і його народ до покаяння 
(Мосія 11:20). Які застереження дав Господь через Авінадія? (Див. Мосія 20:25. 
Ви можете обговорити, як Авінадій виступив у ролі провидця, як це 
обговорювалося на уроці раніше). 

• Як Ной і його народ відповіли на застереження Авінадія? (Див. Мосія 11:26-28; 
див. також Мосія 12:13-15.) Чому люди розсердилися на Авінадія, а не на Ноя, 
який обклав їх податками і примусив їх підтримувати його і його беззаконня? 
(Див. Мосія 11:7, 29.) 

• Чому деякі люди сьогодні відкидають служителів Господа, таких як Авінадій, 
а віддають перевагу людям, таким як Ной? Чому важливо визнавати і сліду-
вати за пророками Бога? (Див. Мосія 8:16-18; УЗ 1:38; 84:36-38.) 

Заохочуйте учнів наслідувати поради праведних провідників, особливо тих, 
яких Господь покликав пророками, провидцями і одкровителями. 

Якщо підказує Дух, свідчіть про істини, які обговорювалися на уроці. 

Заключна частина 
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«Бог сам... спокутує 
свій народ» 
Мосія 12-17 

Урок 

18 
Мета уроку 

Підготовка 
до уроку 

Запропонований 
хід уроку 

Вправа на 
концентрацію 
уваги 

Допомогти учням оцінити важливість спокути Ісуса Христа і залишатися 
вірними своїм свідченням про спокуту. 

1. З молитвою читайте такі уривки з Писань і розмірковуйте над ними: 

а. Мосія 12-13. Авінадій закликає царя Ноя і його священиків до покаяння. 
Він напучує їх виконувати заповіді. Він навчає їх про те, що дії і обряди 
закону Мойсея є лише прообразами, або символами, спокути Ісуса Христа. 

б. Мосія 14-16. Авінадій цитує Ісаю. Він свідчить про спокуту і напучує 
священиків Ноя навчати людей, що викуплення приходить через Христа. 

в. Мосія 17. Алма, один зі священників Ноя, кається і записує слова Авінадія. 
Авінадій запечатує свідчення про Спасителя своїм життям. 

2. Якщо наявна ілюстрація «Авінадій перед царем Ноєм», приготуйтеся 
використати її на уроці (62042; набір ілюстрацій «Мистецтво євангелії» 308). 

3. Якщо ви використовуєте вправу на концентрацію уваги, принесіть на урок 
декілька або всі з перелічених у вправі ілюстрацій. 

Щоб розпочати урок, скористайтеся запропонованою вправою, якщо вважаєте 
її доречною, або вашою власною. 

Поясніть, що у Писаннях є багато історій про те, як Господь наказував людям 
виконувати складні завдання. 

• Які ви знаєте складні завдання чи покликання, записані в Писаннях? (Деякі 
з можливих відповідей перелічені нижче разом з номерами ілюстрацій, що 
зображають деякі з цих подій.) 

а. Спорудження ковчега (62053; набір ілюстрвцій «Мистецтво євангелії» 102). 
б. Мойсей виводить ізраїльтян з Єгипту (62100). 
в. Легій пророкує народу Єрусалима (62517; набір ілюстрацій «Мистецтво 

євангелії» 300). 
г. Естер приходить до царя Ахашвероша (набір ілюстрацій 

«Мистецтво євангелії» 125). 
д. Авінадій перед царем Ноєм (62042; набір ілюстрвцій «Мистецтво 

євангелії» 308). 
е. Самуїл Ламанієць на стіні (62370; набір ілюстрацій «Мистецтво 

євангелії» 314). 
є. Перше видіння (62470; набір ілюстрацій «Мистецтво євангелії» 403). 

• Чому всі ці завдання були важкими? Чому, на вашу думку, ці люди хотіли 
виконати свої доручення, незважаючи на складність умов? 
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Покажіть ілюстрацію «Авінадій перед царем Ноєм» і поясніть, що на цьому 
уроці буде обговорюватися учення Авінадія. Заохочуйте учнів шукати причини 
того, чому Авінадій бажав віддати своє життя заради того, щоб проповідувати 
людям. 

З молитвою виберіть уривки з Писань, запитання та інші матеріали для уроку, 
що відповідатимуть найповнішою мірою потребам учнів. Обговоріть, як 
вибрані уривки з Писань застосовувати у повсякденному житті. Заохочуйте 
учнів ділитися випадками з життя, що стосуються принципів, описаних 
у Писаннях. 

1. Авінадій закликає Ноя і його священиків до покаяння, напучує їх 
виконувати заповіді і навчає про спокуту. 

Обговоріть Мосія 12-13. Запропонуйте учням прочитати вголос вибрані вірші. 
Якщо ви використовуєте ілюстрацію «Авінадій перед царем Ноєм», показуйте 
її протягом усього уроку. 

• Через два роки після першого проповідування народові Ноя, Авінадій 
повернувся, щоб сказати, що через те, що вони не покаялися, вони стра-
ждатимуть і потраплять у залежність (Мосія 12:1-7). Він також сказав, 
що їх буде знищено, якщо вони не покаються (Мосія 12:8). Як люди відповіли 
на його повідомлення? (Див. Мосія 12:9-16.) Чому, на вашу думку, вони 
захищали Ноя? 

• Після того, як Авінадій протистояв спробам священиків «протистояти йому», 
один зі священиків поставив йому запитання стосовно уривка з Писань 
(Мосія 12:20-24; попросіть учня прочитати вголос ці вірші). Чому священики 
були неспроможні зрозуміти цей уривок з Писань? (Див. Мосія 12:25-27. 
Зазначте, що значення цього уривка буде обговорюватися на уроці пізніше.) 
Що означає спрямувати серця на розуміння? Чому важливо спрямувати 
наші серця, коли ми вивчаємо і навчаємо євангелії? (Див. УЗ 8:2-3.) 

• Що, як виявив Авінадій, було суперечливим у заяві священиків про те, 
що вони навчають закону Мойсея? (Див. Мосія 12:28-37.) Чому так важливо, 
щоб ми намагалися жити згідно з тими істинами, яким ми навчаємо? 

• Що відбулося і дало змогу Авінадію донести своє послання? (Див. Мосія 13:1-9. 
Зазначте, що Господь зробив це для того, щоб Авінадій мав можливість 
свідчити про спокуту Ісуса Христа. Це ілюструє важливість послання про 
спокуту). 

• Чому Авінадій прочитав десять заповідей Ною і його священикам? 
(Див. Мосія 13:11.) Що означає мати заповіді, «записані у [наших] серцях»? 
Як те, що заповіді записані у наших серцях, впливає на зусилля, спрямовані 
на їх виконання? 

• Після того, як Авінадій закликав Ноя і священиків до покаяння за неви-
конання закону Мойсея, він сказав: «Спасіння не приходить тільки через 
закон» (Мосія 13:28). Як приходить спасіння? (Див. Мосія 13:14, 28, 32-35; 
Уложення віри 1:3.) 

• Що мав на меті закон Мойсея? (Див. Мосія 13:29-33. Поясніть, що виконання 
обрядів закону Мойсея було прообразом, або символом, того, що буде. Вони 
були дані людям щоб, наближатися до Христа.) 

Обговорення 
і застосування 
Писань 
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2. Авінадій цитує Ісаю, свідчить про спокуту і напучує священиків Ноя 
навчати людей тому, що викуплення приходить через Христа. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Мосія 14-16. 

• Частиною свідчення Авінадія про Ісуса Христа є цитування ним пророка Ісаї. 
Що ми дізнаємося про Спасителя з пророцтва, процитованого в Мосія 14? 
(Нехай учні по черзі читають вірші цього розділу, щоб знайти відповіді на це 
запитання. Коротко запишіть їхні відповіді на дошці. Деякі з можливих 
відповідей наведені нижче.) 

а. Спаситель жив тихо і смиренно (Мосія 14:2). 
б. Багато людей заперечували його (Мосія 14:3). 
в. Він перестраждав наше горе і наші печалі (Мосія 14:4). 
г. Він взяв на себе гріхи усіх людей (Мосія 14:5-6, 8,10-12). 
д. Він добровільно піддав себе переслідуванням і смерті (Мосія 14:7-9). 
е. Він був безгрішним (Мосія 14:9). 

• Авінадій сказав, що Спаситель задовольнив «вимоги справедливості» 
(Мосія 15:9). Якими є вимоги справедливості? (Див. Алма 42:11,14.) 
Що зробив Спаситель, щоб дійсно задовольнити вимоги справедливості? 
(Див. Мосія 15:9; Алма 42:12-13,15.) 

• Авінадій говорив про сім'я, або про синів і дочок, Ісуса Христа (Мосія 15:10; 
див. також Мосія 14:10). Що означає бути сином чи дочкою Спасителя? (Див. 
Мосія 15:11-14; див. також Мосія 5:5-7. Поясніть, що Ісус Христос є творцем 
спасіння. Існує зв'язок Батько-дитина між Ним і тими, хто прийняв Його 
євангелію. Ми стаємо Його сім'ям, або Його синами і дочками, коли віримо 
в Нього, каємося в гріхах і вступаємо в завіт чинити Його волю і виконувати 
Його заповіді.) 

• Нагадайте учням, що один зі священників Ноя попросив Авінадія пояснити 
висловлювання Ісаї «Які прекрасні на горах ноги того, хто приносить 
добру новину» (Мосія 12:20-24). Що це за добра новина? (Див. Мосія 15:19-25; 
УЗ 76:40-42.) Ким є посланці, які діляться доброю новиною? (Див. Мосія 
15:13-18. Сам Спаситель, пророки та всі інші, хто ділиться євангелією.) Як ми 
можемо допомогти донести цю добру новину до інших? 

• Яке благословення ми отримаємо після того, як повіримо в Христа, будемо 
наслідувати його і приймемо його спокуту? (Див. Мосія 15:21-23; 16:8-11.) 
Що станеться з нами, якщо ми заперечуватимемо Христа і його спокуту? 
(Див. Мосія 15:26-27; 16:2-3, 5,10-12.) 

• До чого закликав Авінадій Ноя і священиків наприкінці своєї проповіді? 
(Див. Мосія 16:13-15.) Як ми можемо прикласти цю пораду до нашого життя? 

3. Авінадій запечатує своє свідчення про Спасителя своїм життям. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Мосія 17. 

• Чи мав Авінадій успіх, виконуючи свою місію перед царем Ноєм і його 
народом? Чому «так» або чому «ні»? Кого було навернено завдяки ученням 
Авінадія? (Див. Мосія 17:2-4; Алма 5:11-12; див. також четверту додаткову 
ідею для навчання.) 

• Після того, як Авінадій проголосив своє послання, що вирішили зробити 
з ним цар Ной та судді? (Див. Мосія 17:1, 7.) Що міг зробити Авінадій, 
щоб уникнути смертного покарання? (Див. Мосія 17:8.) Чому він не захотів 
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відмовитися від своїх слів? (Див. Мосія 17:9-10, 20.) Хоча нам, мабуть, не треба 
буде вмирати за нашу віру, яким чином ми можемо наслідувати приклад 
Авінадія? 

Президент Езра Тефт Бенсон сказав: «Христос змінює людей, а змінені 
люди можуть змінити світ. Людей, які змінилися заради Христа, буде вести 
Христос... Люди, яких веде Христос, розчиняться у Христі... їхня воля 
поглинеться його волею. (Див. Іоанн 5:30.) Вони завжди роблять тільки те, 
що до вподоби Господу. (Див. Іоанн 8:29.) Вони готові не тільки померти 
за Господа, але, що ще важливіше, вони хочуть жити для Нього» (у Conference 
Report, Oct. 1985, 5-6 або Ensign, Nov. 1985, 6). 

Зазначте, що вчинки Авінадія і Алми допомагають нам побачити важливість 
спокути. Господь зберіг життя Авінадію, щоб він міг свідчити про спокуту 
(Мосія 13:1-9). Після того, як Авінадій передав своє послання, він запечатав 
«істинність своїх слів своєю смертю» (Мосія 17:20.) Алма записав «усі слова, які 
промовив Авінадій» (Мосія 17:4). Потім він виконав наказ Авінадія вчити, 
«що спокутування приходить через Христа Господа» (Мосія 16:15). Заохочуйте 
учнів залишатися вірними своїм свідченням і ділитися посланням про спокуту. 

Якщо підказує Дух, свідчіть про істини, які обговорювалися на уроці. 

Цими додатковими матеріалами можна доповнити урок. Ви можете використати 
одну або більше з цих ідей як частину уроку. 

1. Гімн 

Разом з учнями проспівайте або прочитайте слова гімну про спокуту Ісуса 
Христа, наприклад «Безмежна мудрість і любов» («Гімни і дитячі пісні» № 19) 
або прослухайте запис гімну про спокуту. 

2. «Будучи Батьком і Сином» (Мосія 15:2) 

Скористайтеся запропонованою інформацією, щоб пояснити учення Авінадія 
в Мосія 15:1-9: 

Коли Авінадій говорив про Ісуса як про Батька і Сина, він не навчав тому, 
що Небесний Батько й Ісус Христос — одна і та сама істота. Небесний Батько, 
Ісус Христос і Святий Дух—це три окремих особи (УЗ 130:22). 

Коли древні пророки говорили про Бога чи про Господа, вони часто мали на 
увазі Єгову, доземного Месію (Мосія 13:33-34; 14:6). Отже, Авінадій навчав 
про Ісуса Христа, коли говорив: «Бог сам зійде до дітей людських, і спокутує 
свій народ» (Мосія 15:1; див. також Мосія 7:27-28). Учення Авінадія в Мосія 15:1-9 
стосується уособлення Ісуса як Батька і його уособлення як Сина Бога. 

Уособлення Ісуса як Батька включає (а) його діяльність як Батька «неба і землі, 
Твор[ця] усього від початку» (Мосія 3:8); (б) його місії як Батька усіх тих, хто 
прийняв євангелію і йде за ним (Мосія 5:7; 15:10-13; Етер 3:14); (в) повноваження, 
які він має, щоб говорити і діяти від імені Небесного Батька, яке було назване 
«божественним наділенням владою». Уособлення Ісуса як Сина Бога включає 
(а) його спокуту за гріхи усього світу (Мосія 15:6-9) і (б) його служіння як 
Посередника і Заступника перед небесним Батьком (Яків 4:10-11; УЗ 45:3-5). 

Заключна частина 

Додаткові ідеї 
для навчання 
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Урок 18 

Авінадій сказав, що Ісус був названий Сином «через те, що він живе у плоті», 
а Батьком, «тому що його було зачато силою Бога» (Мосія 15:2-3; див. також 
УЗ 93:3-4). Коли Авінадій говорив про те, що «волю Сина буде поглинуто 
волею Батька» (Мосія 15:7), він мав на увазі те, що Ісус підкорив свою плоть 
своєму духові (Мосія 15:2-5; див. також 3 Нефій 1:14). Коли Ісус підкорив свою 
плоть своєму духові, він також підкорив свою волю волі Небесного Батька 
(Матвій 26:39; УЗ 18:16-19). 

3. Непередбачені результати місіонерської роботи 

Поясніть, що, можливо, Авінадій помер так і не дізнавшись, чи хтось повірив 
його ученням. Але Алму було навернено завдяки зусиллям Авінадія, і він та 
його нащадки мали великий вплив на Нефійців протягом багатьох поколінь. 
Поділіться такою історією, яку розповів президент Гордон Б. Хінклі: 

«Ви не знаєте, скільки добра ви можете зробити; ви не можете передбачити 
результати прикладених вами зусиль. Багато років тому Президент Чарльз 
А. Колліс, у той час член Кворуму Дванадцятьох, а до того президент місії 
Південних штатів протягом двадцяти п'яти років, розповів мені історію. Він 
сказав, що у нього був місіонер на півдні [Сполучених Штатів], який зустрівся 
з ним, щоб отримати звільнення, бо місія його закінчувалася. Президент місії 
запитав: «Місія була хорошою?» 

Він відповів: «Ні». 

«Чому так?» 

«Бо я не побачив жодних результатів своєї роботи. Я даремно витратив час 
і гроші мого батька. Це було марнуванням часу». 

Брат Колліс сказав: «Ти не охристив жодного чоловіка?» 

Він відповів: «Я охристив лише одну людину протягом двох років, що я тут 
провів. Це був дванадцятирічний хлопчик з віддаленого району в штаті Теннесі». 

Він поїхав додому з відчуттям поразки. Брат Колліс казав: «Я вирішив прослід-
кувати, що станеться з тим хлопчиком, якого було хрищено. Я хотів дізнатися, 
що з нього вийде... 

... Я слідкував за ним протягом років. Він став відповідальним за Недільну 
школу, а згодом він став президентом філії. Він одружився, залишив маленьку 
арендовану ферму, на якій він жив, а до нього жили його батьки, придбав 
ділянку землі у власність і зробив її продуктивною. Він став президентом 
округу. Потім продав цю ділянку землі у Теннесі, переїхав до Айдахо, купив 
ферму, що простягалася вздовж Зміїної ріки і процвітав там. Його діти виросли. 
Вони поїхали на місію. Потім повернулися додому. Потім у них народилися 
свої діти, які поїхали на місію. 

Брат Колліс продовжував: «Я нещодавно провів тиждень у Айдахо, зустрічаючись 
з кожним членом цієї родини, кого я тільки міг знайти, і розмовляючи з ними 
про їхнє місіонерське служіння. Я відкрив, що в результаті хрищення того 
одного маленького хлопчика з віддаленого району штату Теннесі місіонером, 
який вважав себе невдахою, більше 1100 людей прийшли до Церкви». 

Ви ніколи не можете передбачити наслідків своєї роботи, мої дорогі брати й 
сестри, коли служите місіонерами» (Teachings of Gordon В. Hinckley [1997], 360-61). 
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Урок 

19 «Ніхто н е ЗМІГ ЇХ ВИЗВОЛИТИ, 
окрім Господа» 

Мосія 18-24 

Мета уроку 

Підготовка 
до уроку 

Запропонований 
хід уроку 

Вправа на 
концентрацію 
уваги 

Обговорення 
і застосування 
Писань 

Заохочувати учнів поновлювати їхнє рішення вшановувати завіти, в які вони 
вступили при хригценні, і довіряти Господу. 

1. З молитвою читайте такі уривки з Писань і розмірковуйте над ними: 

а. Мосія 18. Алма навчає про завіт хрищення, христить групу людей 
і встановлює Церкву серед народу. 

б. Мосія 19. Цар Ной зраджує свій народ і помирає в муках у вогні. Син Ноя, 
Лімгій, стає царем. 

в. Мосія 20-22. Народ Лімгія стає залежним від Ламанійців. Після того, як 
вони роблять спробу звільнитися від залежності, вони каються і поверта-
ються до Господа. Господь зрештою звільняє їх від залежності. 

г. Мосія 23-24. Народ Алми потрапляє в полон до Ламанійців. Амулон, який 
був одним зі священиків Ноя, править народом. Народ Алми звертається 
до Господа, Він робить їхні тягарі легкими і звільняє від залежності. 

2. Якщо ви використовуєте вправу на концентрацію уваги, принесіть на урок 
ілюстрацію «Алма христить у водах Мормона» (62332; набір ілюстрацій 
«Мистецтво євангелії» 309). Ви також можете використовувати цю ілюстрацію 
протягом уроку. 

Щоб розпочати урок, скористайтеся запропонованою вправою, якщо вважаєте 
її доречною, або вашою власною. 

Запитайте в учнів: 

• Які ви можете назвати найкращі місця з тих, які будь-коли бачили? Чому ці 
місця видалися вам такими гарними? 

Покажіть ілюстрацію, на якій Алма христить у водах Мормона. 

• Що зробило це місце красивим для народу Алми? (Нехай учень прочитає 
вголос Мосія 18:30. Запропонуйте одному або двом учням поділитися своїми 
почуттями про місце, яке має для них особливе духовне значення.) 

Поясніть, що на цьому уроці ви будете обговорювати завіт, у який вступив 
народ Алми у «місці Мормон». 

З молитвою виберіть уривки з Писань, запитання та інші матеріали для уроку, 
що відповідатимуть найповнішою мірою потребам учнів. Обговоріть, як 
вибрані уривки з Писань застосовувати у повсякденному житті. Заохочуйте 
учнів ділитися випадками з життя, що стосуються принципів, описаних 
у Писаннях. 
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1. Алма навчає завіту хрищення і христить багато людей. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Мосія 18. Нагадайте учням, що Алма, 
один зі священиків царя Ноя, повірив ученням Авінадія. Він утік від слуг Ноя 
і ховався в пустині, де й «записав усі слова, які промовив Авінадій» (Мосія 17:2-4). 
Потім він «покаявся у своїх гріхах... і почав навчати словам Авінадія» (Мосія 18:1-3). 
Люди, які повірити Алмі, пішли послухати, як він навчає у місці Мормон 
(Мосія 18:4-6). 

• Чому Алма навчав у «місці Мормон»? (Див. Мосія 18:7.) Чого забажали люди 
після того, як Алма навчав їх? (Див. Мосія 18:8.) Що означає «прийти до 
кошари Бога і називатися його народом»? (Див. Мосія 18:16-17; див. також 
Євреям 8:10; Алма 5:60.) 

• Що захотіли люди зробити як члени «кошари Бога»? (Нехай учні прочитають 
Мосія 18:8-9, щоб знайти відповіді на запитання. Коротко запишіть їхні 
відповіді на дошці. Потім обговоріть відповіді так, як це показано нижче.) 

а. «Нести тягарі один одного» (Мосія 18:8). Як ми можемо «нести тягарі один 
одного»? Як те, що ми несемо тягярі один одного робить ці тягарі легкими? 
Які благословення ви отримували, коли інші допомагали нести ваші 
тягарі? 

б. «Сумувати з тими, хто сумує» (Мосія 18:9). Чому необхідно «сумувати з тими, 
хто сумує»? 

в. «Співчувати тим, хто потребує співчуття» (Мосія 18:9). Як ми можемо 
належним чином утішати інших? 

г. «Бути свідками Бога» (Мосія 18:9). Що означає «бути свідками Бога в усі 
часи і в усьому, і в усіх місцях»? (Мосія 18:9). 

• Після того, як Алма проповідував людям, що він запропонував їм зробити? 
(Див. Мосія 18:10. Він запропонував їм христитися і увійти в завіт з Господом.) 
Що таке завіт? 

Президент Джозеф Філдінг Сміт навчав: «Завіт—це контракт або угода між 
щонайменше двома сторонами. У випадку з євангельськими завітами 
сторонами є Господь на небесах і люди на землі. Люди погоджуються викону-
вати заповіді, а Господь обіцяє відповідно нагородити їх» (у Conference Report, 
Oct. 1970, 91 або Improvement Era, Dec. 1970, 26). 

• Стосовно Мосія 18:8-13 Президент Маріон Г. Ромні сказав: «Я не знаю кращого 
пояснення завіту хрищення» (у Conference Report, Oct. 1975,109 або Ensign, 
Nov. 1975, 73). Згідно з Мосія 18:8-13, що ми за завітом зобов'язуємося робити, 
коли христимося? (Див. також Мороній 6:2-3; УЗ 20:37.) Що Господь обіцяє 
робити, коли ми христимося і виконуємо завіт хрищення? (Див. Мосія 18:10, 
12-13; див. також 2 Нефій 31:17.) 

• Як люди відповіли на запрошення Алми христитися? (Див. Мосія 18:11. Якщо 
ви використовуєте ілюстрацію, де Алма христить людей, продемонструйте її 
зараз.) Що ми можемо зробити, щоб допомогти іншим отримати цю велику 
радість? (Ви можете заохотити учнів подумати про людей, з якими вони 
можуть поділитися євангелією.) 

• Після того, як люди були хрищені, Алма заповів їм скріпити «свої серця 
у єдності і в любові» (Мосія 18:21). Що ми можемо зробити дома, а також 
у нашому приході чи філії, щоб виконати цю заповідь? (Див. Мосія 18:19-21.) 

85 



2. Цар Ной зраджує свій народ і помирає в муках у вогні. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Мосія 19. Поясніть, що дехто з народу 
царя Ноя почали виступати проти нього (Мосія 19:2-3). Один з тих людей, 
Гедеон, мало не вбив Ноя, коли Ной побачив армію Ламанійців, яка насувалася 
на них (Мосія 19:4-6). 

• Що зробив цар Ной, коли побачив, що Ламанійці насуваються на них? 
(Див. Мосія 19:7.) Про що найбільше турбувався Ной? (Див. Мосія 19:8.) Як це 
можна порівняти з людьми, які сьогодні, подібно до Ноя, намагаються 
відвернути нас від Господа і його пророків? 

• Що Авінадій пророкував про смерть царя Ноя? (Див. Мосія 12:3.) Як здій-
снилося це пророцтво? (Див. Мосія 19:18-20. Зазначте, що люди, які врешті-
решт оцінили життя Ноя «як одяг у розпаленому горнилі», якийсь час не 
бачили його злочестя, як показано в Мосія 11:29.) 

3. Народ Лімгія упокорюється, і врешті-решт Господь звільняє його. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Мосія 20-22 (зазначте, що ці розділи 
містять розповідь про те, як Аммон і його брати знайшли народ Лімгія, як це 
обговорювалося на уроці 17). Поясніть, що після того, як Ноя було вбито, його 
син Лімгій став царем. Лімгій дав клятву, що він і його народ будуть сплачуати 
половину від того, чим вони володіють, царю Ламанійців в обмін на обіцяння, 
що Ламанійці не будуть їх вбивати (Мосія 19:25-26). 

• Після двох років миру Ламанійці розпочали війну проти народу Лімгія 
(Мосія 20:7-10). Чому Ламанійці прагнули знищити народ Лімгія? 
(Див. Мосія 20:1-6.) 

• Коли Ламанійці зрозуміли, що вони несправедливо поставилися до народу 
Лімгія, вони з миром повернулися на свою землю (Мосія 20:17-26). Однак, 
«через багато днів Ламанійці почали знову збуджуватися у гніві проти 
Нефійців» (Мосія 21:2). Що Ламанійці чинили Нефійцям, у той же час не 
порушуючи клятви їхнього царя про те, що вони не будуть їх вбивати? 
(Див. Мосія 21:3.) 

• Як залежність народу Лімгія стала виконанням пророцтв, зроблених 
Авінадієм? (Нехай учні порівняють Мосія 21:3-5,14-15 з Мосія 11:20-25 і 12:2, 
4-5.) Чому народ Лімгія було приведено у залежність? (Див. Мосія 7:25-32; 20:21. 
Вони відкинули учення Авінадія і його попередження про наслідки їхньої 
гріховності.) Чому важливо пам'ятати, що гріх має наслідки? 

• Після того, як народ Лімгія три рази зазнав поразку у битвах з Ламанійцями, 
що вони врешті-решт вирішили зробити? (Див. Мосія 21:13-14.) Чому Господь 
не поспішав відповідати на їхнє волання? (Див. Мосія 21:15; див. також 
УЗ 101:1-9.) Хоча Господь не визволив їх відразу, що він зробив для них? 
(Див. Мосія 21:15-16.) Як іноді Господь дозволяє нам «процвітати поступово»? 

• Як народ Лімгія втік від Ламанійців? (Див. Мосія 22:3-12.) Як їх прийняли 
люди Зарагемлі? (Див. Мосія 22:13-14.) 

4. Господь звільняє народ Алми від залежності. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Мосія 23-24. Допоможіть учням 
побачити різницю між тим, як народ Лімгія три рази намагався визволитися 
самостійно, перш ніж звернутися до Господа, і тим, як Він благословив народ 
Алми, який покладався на Нього повністю. 
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Урок 19 

• Коли Алма і його народ були у місці Мормон, цар Ной «послав своє військо 
знищити їх» (Мосія 18:33). Господь попередив народ Алми і укріпив, щоб 
вони могли втекти (Мосія 18:34-35; 23:1-5). Як це відрізняється від того, що 
зробили люди Лімгія? (Див. Мосія 19:6. Зазначте, що коли Ламанійці вперше 
напали на цих людей, коли Ной був усе ще їхнім царем, люди не отримали 
ніякого попередження.) 

• Як Алма відповів, коли люди попросили його стати царем? (Див. Мосія 23:6-7.) 
Яким чином Алма зрозумів небезпеку того, коли «одна людина... буде 
думати, що вона вище за іншу»? (Див. Мосія 23:8-14.) Чого ми можемо 
навчитися від Алми і його народу стосовно того, як уникати помилок? 
(Див. Мосія 23:15.) 

• Під керівництвом Алми люди жили праведно і процвітали (Мосія 23:15-20). 
Однак, Господь віддав їх у залежність, і вони підкорялися Амулону, який 
був одним зі священиків царя Ноя (Мосія 23:23-39). Як залежність, у яку 
потрапив народ Алми, виконала пророцтва Авінадія? (Див. Мосія 12:2, 4-5.) 
Яким чином наш неправильний вибір призводить до віддалених наслідків, 
навіть після того, як нас було прощено за наші гріхи? 

Старійшина Марвін Дж. Ештон сказав: «Наша власна свобода вибирати 
стиль поведінки не забезпечує власної свободи наслідків нашої діяльності. 
Любов Бога до нас постійна і вона не зменшуватиметься, але він не може 
врятувати нас від болісних результатів, які спричинюються неправильним 
вибором» (у Conference Report, Oct. 1990, 24 або Ensign, Nov. 1990,20). 

Зазначте, що хоча Господь не міг перешкодити тому, що народ Алми постра-
ждає від наслідків своїх минулих гріхів, Він утішив і укріпив їх у їхніх бідах. 
Починаючи звідси і до кінця уроку буде обговорюватися те, як Він звільнив їх 
від залежності. 

• Стосовно залежності народу Алми Мормон сказав: «Господь вважає належ-
ним упокорювати свій народ» (Мосія 23:22). Чому Господь упокорює свій 
народ? (Див. Мосія 23:21; УЗ 95:1-2.) Як ми повинні поводитися, коли Господь 
упокорює нас? (Див. Мосія 23:22.) 

• Що народ Алми робив, коли Амулон погрожував убити їх, якщо вони 
молитимуться? (Див. Мосія 24:10-12.) Як Господь відповів на їхні мовчазні 
молитви? (Див. Мосія 24:13-16.) Як це допомогло їм «предстати свідками» 
Господа, як вони це обіцяли за завітом у водах Мормона? (Див. Мосія 24:14.) 

• Чому наші тягарі легшають, коли ми підкоряємося «життєрадісно і 
з терпінням усій волі Господа» (Мосія 24:15). Яким чином Господь укріпляв 
вас, щоб допомогти «зносити [ваші] тягярі з легкістю»? Як це допомагало 
вам стати свідком Бога? 

• Чому Господь благословив народ Алми, коли вони були у залежності, швидше 
і щедріше, ніж Він благословив народ Лімгія? (Порівняйте Мосія 21:5-15 
з Мосія 23:26-27; 24:10-16.) Як це можна прикласти до нашого життя? 

• До того, як Господь звільнив їх, як народ Алми, так і народ Лімгія були 
в залежності від неправедних правителів. Алма зазначив, що у дні царя Ноя 
люди також «були зв'язані путами беззаконня» (Мосія 23:12). Як беззаконня, 
або гріх, може бути різновидом залежності? Про що ми можемо дізнатися 
з того, як народ Лімгія і народ Алми отримали визволення із залежності від 
гріха? (Див. Мосія 7:33; 21:14; 23:23; 29:18-20; див. також УЗ 84:49-51. Тільки 
Господь може звільнити нас із залежності від гріха. Ми повинні повернутися 
до нього через покаяння, віру, смирення і постійний послух.) 
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Коротко повторіть обіцяння Господа у завіті хрищення (Мосія 18:10,13). Зазначте, 
що у світлі благословень, які Господь пообіцяв нам, не буде важко виконувати 
наш завіт «служити йому і виконувати його заповіді» (Мосія 18:10). Наголосіть, 
що коли ми виконуємо обряд хрищення і продовжуємо каятися, вірити в Ісуса 
Христа, бути смиренними і слухняними, ми звільняємося від пут гріха і йдемо 
по шляху до вічного життя (2 Нефій 31:17-20). 

Якщо підказує Дух, свідчіть про істини, які обговорювалися на уроці. 

Цими додатковими матеріалами можна доповнити урок. Ви можете використати 
одну або більше з цих ідей як частину уроку. 

1. «І Алма, і Гелам, обидва занурились у воду» (Мосія 18:14) 

Використайте висловлювання, наведене нижче, щоб пояснити, чому Алма 
мав повноваження христити, і пояснити, що Алма не христив себе, коли він 
христив Гелама: 

Президент Джозеф Філдінг Сміт навчав: «Алму було хрищено і він одержав 
священство до того, як прийшов Авінадій, але він, разом з іншими священи-
ками, потрапив під вплив царювання неправедного царя Ноя, і коли він 
христив Гелама, він відчув, що потребує очищення, тому він занурився у воду 
на знак повного покаяння» (Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. 
[1954-56], 2;336-37). 

2. Служити Господу смиренно 

• Перед тим, як христити людей, Алма молився: «О Господи, пролий свій Дух 
на твого слугу, щоб він міг робити цю роботу з святістю в серці» (Мосія 18:12). 
Які благословення ми можемо отримати, якщо ми служимо Господу з таким 
духом? 

3. «Додержуватися суботнього дня і зберігати його святим» (Мосія 18-23) 

• Чому так важливо, щоб ми додержувалися суботнього дня? (Див. Мосія 18:23, 
25.) Які благословення ви отримували, коли зберігали суботній день святим? 
Що з того, що ви робите, допомагає вам зробити цей день святим? 

4. Допомагати нужденним 

• Яким принципам навчав Алма стосовного того, що треба допомагати 
нужденним? (Див. Мосія 18:27-29.) Чому так важливо, щоб ми ділилися не 
тільки матеріальним, але й духовним? Які благословення приходять, коли 
ми ділимося великодушно, а приймаємо з вдячністю? 

Заключна частина 

Додаткові ідеї 
для навчання 
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«Моя душа 
не болить більше» 
Мосія 25-28; Алма 36 

Урок 

20 
Мета уроку 

Підготовка 
до уроку 

Запропонований 
хід уроку 

Вправа на 
концентрацію 
уваги 

Надихнути учнів постійно застосовувати принцип покаяння, навертатися до 
віри і ділитися євангелією. 

1. З молитвою читайте такі уривки з Писань і розмірковуйте над ними: 

а. Мосія 25. Народ Лімгія і народ Алми об'єднується на землі Зарагемля 
з народом Мосії. Лімгій і його народ приймають хрищення. Цар Мосія дає 
повноваження Алмі організувати Церкву Бога на землі Зарагемля. 

б. Мосія 25; 27:1-7. Багато членів Церкви приведено до гріха невіруючими 
людьми. Господь сказав Алмі, що тих, хто покається, буде прощено, 
але тих, хто не покається, не буде зараховано до народу Церкви. Мосія 
надсилає проголошення, в якому забороняється віруючим і невіруючим 
переслідувати один одного. 

в. Мосія 27:8-31; Алма 36:6-23. Алма молодший і чотири сини Мосії прагнуть 
зруйнувати Церкву Бога. У відповідь на молитви їхніх батьків та інших 
членів Церкви їм явився ангел. Алму молодшого і синів Мосії навернено 
до віри. Алма молодший свідчить про своє навернення. 

г. Мосія 27:32-28:20; Алма 36:24. Алма молодший і сини Мосії присвячують 
себе проповідуванню євангелії. 

2. Попросіть учня підготувати коротку розповідь про події, які призвели до 
навернення Алми молодшого і синів Мосії (Мосія 27:8-24). 

3. Якщо наявна ілюстрація «Навернення Алми молодшого», приготуйтесь 
використати її під час уроку (набір ілюстрацій «Мистецтво євангелії» 321). 

Щоб розпочати урок, скористайтеся запропонованю вправою, якщо вважаєте 
її доречною, або вашою власною. 

Запитайте учнів: 

• Як багато серед вас є навернених? 

Зазначте, що часто ми використовуємо слово навернений стосовно людини, яку 
було хрищено в Церкві після досягнення восьмирічного віку. Але, у певному 
розумінні, кожен з нас є наверненим. Кожен з нас, незалежно від того, коли нас 
було хрищено, повинен отримати своє власне свідчення про євангелію Ісуса 
Христа. Для деяких людей це навернення буває несподіваним і хвилюючим, 
але для більшості—це непомітний, поступовий процес. Деякі люди наверта-
ються легко, у той час як інші повинні боротися, щоб збільшувати це свідчення 
і дотримуватися зобов'язання. (Зазначте, що урок 22 буде далі обговорювати 
процес навернення.) 
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На цьому уроці обговорення торкнеться п'яти юнаків, які, незважаючи на те, 
що були синами сильних і сповнених віри Церковних провідників, мали 
пережити свої власні навернення до євангелії Ісуса Христа. 

З молитвою виберіть уривки з Писань, запитання та інші матеріали для уроку, 
що відповідатимуть найповнішою мірою потребам учнів. Обговоріть, як 
вибрані уривки з Писань застосовувати у повсякденному житті. Заохочуйте 
учнів ділитися випадками з життя, що стосуються принципів, описаних 
у Писаннях. 

1. Народ Лімгія і народ Алми приєднуються до народу Мосії на землі 
Зарагемля. 

Обговоріть Мосія 25. Запропонуйте учням прочитати вголос вибрані вірші. 
Поясніть, що народ Лімгія і народ Алми приєдналися до народу царя Мосії 
в Зарагемлі (Мосія 22:11-14; 24:20, 23-25). Допоможіть учням зрозуміти, що 
під царюванням Мосії в Зарагемлі об'єдналося чотири групи. 

а. Народ Лімгія—це ті, хто були нащадками Зенифа і ті, хто повернувся із 
Зарагемлі на землю Нефія. 

б. Народ Алми—це ті, хто відокремилися від нащадків Зенифа під час 
царювання Ноя. 

в. Нефійці, які залишилися в Зарагемлі. 
г. Мулекійці, корінні жителі Зарагемлі. 

Поясніть, що всі ці групи тепер називали себе Нефійцями (Мосія 25:12-13). 

• Мосія зібрав народ Зарагемлі і прочитав їм літописи народу Лімгія і народу 
Алми (Мосія 25:5-6). Як народ Зарагемлі відреагував на ці літописи? 
(Див. Мосія 25:7-11.) Яким чином їх реакція відобразила їхнє милосердя? 

• Яку ви отримали користь від вивчення розповідей про народи Лімгія і Алми? 

• Після того, як Мосія закінчив читати літописи, він запросив Алму виступити 
(Мосія 25:14). Про що говорив Алма? (Див. Мосія 25:15-16.) Чому важливо 
було, щоб люди пам'ятали, хто їх визволив від залежності? Яке враження 
справило вчення Алми на Лімгія і його народ? (Див. Мосія 25:17-18.) 

• Мосія дав повноваження Алмі «засновувати церкви по всій землі Зарагемлі» 
(Мосія 25:19-20). Як люди могли залишатися «однією церквою» після того, 
як їх було об'єднано у різні зібрання? (Див. Мосія 25:21-24.) Як їхній приклад 
може допомогти нам сьогодні, коли ми стоїмо перед викликом залишатися 
«однією церквою», хоча Церква поширилися по всьому світу. 

2. Багато членів Церкви приведено до гріха невіруючими. 

Прочитатйте і обговоріть вибрані вірші з Мосія 26; 27:1-7. 

• Чому багато хто з «підростаючого покоління» відмовлялися приєднатися до 
Церкви (Див. Мосія 26:1-4.) Як старші покоління можуть допомогти молоді 
отримати свідчення про Ісуса Христа і його євангелію? Як можуть старші 
покоління допомогти молоді відчути любов Бога і зрозуміти свої стосунки 
з ним? 

• Ті, хто не вірив, привели багатьох членів Церкви до гріха. Яким був обов'язок 
Алми стосовно тих членів Церкви, які грішили? (Див. Мосія 26:6-8.) Яку 
відповідальність поклав Господь на провідників Церкви у наш час, щоб 
допомогти членам, які вчинили тяжкі гріхи? 

Обговорення 
і застосування 
Писань 
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Урок 20 

• 3 ким радився Алма, коли Мосія відмовився судити людей, які грішили? 
(Див. Мосія 26:10-14.) Яким чином ви отримували провід у ваших справах, 
коли зверталися до Бога в молитві? 

• Що Господь сказав Алмі робити з людьми, які грішили? (Див. Мосія 26:29-30, 
32.) Чому зізнання є важливим кроком у процесі покаяння? Чому важливо 
прощати один одному? (Мосія 26:31). Які благословення ви отримували, коли 
прощали комусь або коли хтось вас прощав? 

• Хоча у Церкві знову «почався мир, і вони почали процвітати», членів Церкви 
часто переслідували невіруючі (Мосія 26:37-38; 27:1). Що зробив цар Мосія, 
коли члени Церкви почали скаржитися на переслідування? (Див. Мосія 27:1-5.) 
Яким чином члени Церкви можуть переслідуватися сьогодні? Які існують 
дієві методи подолання переслідувань? 

3. Алмі молодшому і синам Мосії являється ангел. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Мосія 27:8-31; Алма 36:6-23. Поясніть, 
що навіть після того, як Мосія виголосив слово, яке забороняло переслідування, 
деякі невіруючі продовжували робити спроби, щоб знищити Церкву. До цих 
невіруючих належали чотири сини Мосії і один із синів Алми (Мосія 27:8-9). 

Попросіть призначеного учня коротко переказати події, що призвели до 
навернення Алми молодшого і синів Мосії (Мосія 27:8-24). Якщо ви використо-
вуєте ілюстрацію, де зображений Алма молодший, продемонструйте її зараз. 

• Чому Господь послав ангела, щоб говорити до Алми молодшого і його 
товаришів? (Див. Мосія 27:14.) Як молитва може допомогти вам, коли близька 
людина перестає жити за принципами євангелії? 

Коли Джеффрі Р. Холланд був головним уповноваженим з освіти у Церкві, 
він сказав: «Мабуть жодні страждання людського духу не зрівняються зі 
стражданнями матері або батька, які бояться за душу дитини... [Але] батьки 
можуть ніколи не переставати надіятися, чи піклуватися, чи вірити. Звичайно 
ж, вони можуть ніколи не переставати молитися. Інколи молитва може 
бути єдиним, що можна ще зробити, але це наймогутніщий з усіх засобів» 
("Alma, Son of Alma", Ensign, Mar. 1977, 80-81). 

• Якими шляхами Господь посилає допомогу у відповідь на молитви праведних 
за близьких, які зійшли з праведного шляху? (Допоможіть учням зрозуміти, 
що Господь не завжди посилатиме ангела, як це відбулося з Алмою, але 
він посилає допомогу безліччю інших шляхів. Він може послати співчутли-
вого провідника або друга, відданих домашніх вчителів або візитних вчителів 
чи натхненну проповідь, яка вплине на життя тих, за кого ми молимося.) 
Чи бачили ви, як сила молитви допомагала у ситуації, яка здавалася 
безнадійною? 

• Що ангел сказав Алмі молодшому? (Див. Мосія 27:13-17.) Що сталося з Алмою 
молодшим, коли ангел зник? (Див. Мосія 27:18-19.) Якою була реакція Алми, 
коли він почув про те, що його синові явився ангел і до чого це призвело? 
(Див. Мосія 27:20.) Чому він зрадів? 

Поясніть, що через багато років після свого навернення, Алма розповів своєму 
сину Геламану про цей випадок (Алма 36:6-24). Використовуючи уривки 
з Мосія 27 і Алма 36, допоможіть учням порівняти почуття Алми до і після того, 
як його було прощено (розглядаючи цей епізод, попросіть частину учнів 
продивитися уривок з Мосія 27, у той час як інша частина учнів проглядатиме 
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уривок з Алма 36). Би можете коротко підсумувати обговорення, написавши на 
дошці список, подібний до наведеного нижче: 

• Що призвело Алму до визволення від його страждань (Див. Алма 36:17-18.) 

• Як досвід Алми можна порівняти з нашим власним досвідом навернення? 
(Див. цитату, навелену нижче, як одну з можливих відповідей.) 

Старійшина Брюс Р. Макконкі сказав: «Алма служить нам за приклад. 
Жах за гріхи, який оволодів ним, повинен відчути кожен член царства, який 
не живе за євангелією; невдовзі прийде покаяння, так само як це сталося 
з нашим Нефійським другом» (A New Witness for the Articles of Faith [1985], 229). 

4. Алма і сини Мосії присвячують себе проповідуванню євангелії. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Мосія 27:32-28:20; Алма 36:24. 

• Що зробили Алма молодший та сини Мосії після їхнього навернення? 
(Див. Мосія 27:32-37.) Як це відобразило те, що вони дійсно навернулися? 
Як наші вчинки відображають щирість і глибину нашого навернення? 

• Чому сини Мосії і їх товариші хотіли проповідувати євангелію серед 
Ламанійців? (Див. Мосія 28:1-3 і цитату, наведену нижче.) Які обіцяння 
дав Господь царю Мосії стосовно місіонерської діяльності його синів? 
(Див. Мосія 28:6-7.) 

Старійшина Л. Том Перрі сказав: «Після навернення приходить бажання 
ділитися—не тільки через почуття обов'язку, хоча й така відповідальність 
випадає священству, але через почуття щирої любові і вдячності за те, що ми 
отримали. Коли така «дорогоцінна перлина» входить в наше життя, ми не 
можемо бути задоволеними, якщо просто самі будемо милуватися нею. Нею 
треба ділитися!» (у Conference Report, Apr. 1984,106 або Ensign, May 1984, 79). 

• Після того, як нас навернено до віри, як ми можемо збільшувати своє 
зобов'язання ділитися євангелією? 
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ДО НАВЕРНЕННЯ 
Тілесний і занепалий, щоб бути 
знехтуваним (Мосія 27:25-27; 
Алма 36:11). 
Подолав багато лиха (Мосія 27:28). 

У гіркоті жовчі і путах беззаконня 
(Мосія 27:29). 
У найтемнішій безодні (Мосія 27:29). 

Виснажений від вічної муки 
(Мосія 27:29). 
Змучений згадками про велику 
кількість своїх гріхів (Алма 36:17). 
Відчував гострий і надзвичайний 
біль (Алма 36:20-21). 
Душа, виснажена жахом при думці, 
що треба буде прийти в присутність 
Бога (Алма 36:14-15). 

ПІСЛЯ НАВЕРНЕННЯ 
Був спокутий Богом, народився від 
Духа (Мосія 27:24-25; Алма 36:23). 

Був вихоплений з віковічного 
горіння (Мосія 27:28). 
Був спокутий від гіркоти жовчі і пут 
беззаконня (Мосія 27:29). 
Побачив чудове світло Бога 
(Мосія 27:29). 
Душа більше не боліла (Мосія 27:29). 

Більше не мучила згадка про його 
гріхи (Алма 36:19). 
Відчув гостру і надзвичайну радість 
(Алма 36:20-21). 
Душа бажала бути в присутності 
Бога (Алма 36:22). 



Урок 20 

Поясніть, що кожен з нас повинен пережити своє власне навернення. Хоча 
воно може бути більш спокійним і поступовим, ніж навернення, яке відбулося 
у Алми і синів Мосії, воно призведе до таких самих результатів. 

Прочитайте Мосія 27:29. Наголосіть, що через покаяння і спокуту Ісуса Христа 
ми можемо отримати прощення, і наші душі більше не болітимуть. Потім ми 
можемо стати знаряддям в руках Господа, щоб благословляти життя інших. 

Якщо підказує Дух, свідчіть про істини, які обговорювалися під час уроку. 

Цими додатковими матеріалами можна доповнити урок. Ви можете використати 
цю ідею як частину уроку. 

«Вони обманювали своїми улесливими словами багатьох» (Мосія 26:6) 

• Як вдалося Алмі молодшому і синам Мосії, разом з іншими невіруючими, 
привести членів Церкви до гріха? (Див. Мосія 26:6; 27:8-9.) Як лестощі можуть 
обманути нас і звести з істинного шляху? Чому так важливо, щоб ми були 
обережними з тими, кому дозволяємо впливати на нас? (Див. також цитату 
нижче.) Як те, що ми покладаємося на віру в Ісуса Христа, може допомогти 
нам уникати впливу лестощів невіруючих? 

Старійшина Езра Тефт Бенсон сказав: «Шукаючи аплодисментів світу, нам 
подобається, щоб нас шанували люди, яких шанує світ. Але у цьому криється 
реальна небезпека, тому що часто, щоб отримати цю шану, нам необхідно 
приєднатися до сил і підкорятися їх диявольському впливу і намірам, 
які приводять деяких з цих людей до високих посад... Сьогодні нашим 
лихом є лестощі видатних людей світу» (у Conference Report, Oct. 1964, 57 
або Improvement Era, Dec. 1964,1067). 

Заключна частина 

Додаткова ідея 
для навчання 
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Урок 

21 «Алма... судив 
праведним судом» 

Мосія 29; Алма 1-4 

Допомогти учням зрозуміти праведні принципи управління і не допускати 
перетворення служіння священика на ремесло, а також гордовитості. 

З молитвою читайте такі уривки з Писань і розмірковуйте над ними: 

а. Мосія 29. Мосія навчає принципам хорошого управління і попереджає свій 
народ про небезпеку царського правління. Люди беруть до уваги його 
пораду і призначають суддів, які стануть їхніми політичними провідниками, 
а головним суддею призначають Алму молодшого. 

б. Алма молодший служить головним суддею і первосвящеником. Він бореться 
з ремеслом священиків серед народу. 

в. Алма 2-3. Амлісій намагається стати царем, але його відхилено голосом 
народу. Він і його послідовники об'єднуються з Ламанійцями, позначають 
свої лоби червоним і ведуть війну проти віруючих Нефійців. 

г. Алма 4. Церква процвітає, але стає гордовитою. Алма залишає посаду 
головного судді, щоб присвятити себе священнослужінню. 

Щоб розпочати урок, скористайтеся запропонованою вправою, якщо вважаєте 
її доречною, або вашою власною. 

Напишіть на дошці такі слова: монархія, республіка, демократія, теократія. 

• Що означають ці слова? (Скористайтеся, при потребі, запропонованими 
визначеннями, щоб допомогти учням.) 

Монархія: абсолютне управління однією особою, наприклад царем. 

Республіка: управління групою обраних представників. 

Демократія: управління, яке здійснюється частиною народу, що має більшість. 

Теократія: управління, яке спрямовується Богом через одкровення пророка. 

• Який тип правління мали Нефійці при Мосії? 

Поясніть, що протягом багатьох років Мосія служив царем і пророком, який 
отримував одкровення від Бога, щоб вести людей. Після правління царя Мосії 
Алма молодший був призначений головним суддею над народом Нефія, таким 
чином розпочавши нову форму правління і період часу, відомий під назвою 
«правління суддів». Згідно з Писаннями, «Алма пішов шляхами Господа, і він 
виконував його заповіді, і він судив праведним судом» (Мосія 29:43). На цьому 
уроці буде пояснено, як було організовано систему суддів, щоб забезпечити 
праведне керівництво, і описано деякі з труднощів, які постали перед Алмою 
як головним суддею і первосвящеником свого народу. 

Мета уроку 

Підготовка 
до уроку 

Запропонований 
хід уроку 

Вправа на 
концентрацію 
уваги 
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З молитвою виберіть уривки з Писань, запитання та інші матеріали для уроку, 
що відповідатимуть найповнішою мірою потребам учнів. Обговоріть, як 
вибрані уривки з Писань застосовувати у повсякденному житті. Заохочуйте 
учнів ділитися випадками з життя, що стосуються принципів, описаних 
у Писаннях. 

1. Мосія навчає принципам хорошого управління. 

Обговоріть Мосія 29. Запропонуйте учням прочитати вголос вибрані вірші. 
Поясніть, що коли усі сини царя Мосії відмовилися царювати після нього, 
Мосія розіслав письмове проголошення серед людей, рекомендуючи систему 
управління, яка замінить царське правління після його смерті. 

• Яку пораду дав Мосія своєму народові стосовно царського правління? (Див. 
Мосія 29:13-16.) Яких двох чоловіків описує Мосія, щоб навести приклади 
різного виду царів? (Див. Мосія 29:13,18. Ви можете коротко описати вплив, 
який мали ці царі на народ.) Як Мосія описує наслідки від правління 
неправедних керівників? (Див. Мосія 29:16-18, 21-23.) 

• Мосія пропонує народові встановити систему суддів, щоб замінити царське 
правління. Які якості, за словами Мосії, повинні мати ці судді? (Див. Мосія 29:11; 
див. також УЗ 98:10.) Чому ці якості важливі і для сучасних керівників? 

• Що лежало в основі закону, яким людей будуть судити? (Див. Мосія 29:11; 
див. також Мосія 29:12-14.) Якими благословеннями можуть насолоджуватися 
люди, якщо вони житимуть за законами, що базуються на праведних 
принципах? 

• Що Мосія пропонував для того, щоб обмежити владу, яку можуть отримати 
неправедні особи або групи? (Див. Мосія 29:24-26, 28-29. Він пропонував, 
щоб вони робили усе, керуючись голосом народу, призначали суддів і вима-
гали від суддів звітувати перед народом, а також мали систему апеляції для 
суддів, які не судять за законом.) 

• Що, за словами Мосії, станеться, якщо більшість людей обере злочестя? 
(Див. Мосія 29:27.) Яким чином ми можемо допомагати іншим розуміти 
і обирати праведність? 

2. Алма молодший служить первосвящеником і бореться з ремеслом 
священиків. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Алма 1. Поясніть, що люди послухалися 
поради Мосії і призначили суддів по всій землі, настановивши Алму молодшого 
головним суддею. 

• У перший рік правління суддів чоловіка на ім'я Негор привели до Алми на 
суд (Алма 1:1-2,15). Чого Негор навчав людей? (Див. Алма 1:3-4.) Якими були 
наслідки його учень? (Див. Алма 1:5-6.) Чому, на вашу думку, учення Негора 
були такими привабливими для багатьох людей? Які з цих учень ви чули 
у наші дні? 

• Коли Негор проповідував людям, його зустрів Гедеон, член Церкви, який 
служив учителем (Алма 1:7-8; ви можете нагадати учням, що Гедеон вірно 
служив командувачем війська царя Лімгія). Як Гедеон відреагував на хибні 
учення Негора? (Див. Алма 1:7.) Як те, що ми знаємо і свідчимо про слово 
Бога, допомагає нам протистояти хибним ученням? 
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• Негор розгнівався на Гедеона і вбив його мечем (Алма 1:9). Коли люди при-
вели Негора до Алми, у яких двох злочинах Алма звинуватив його? (Див. 
Алма 1:10-13. Ремесло священика і вбивство.) Що таке ремесло священика? 
(Див. Алма 1:16; див. також 2 Нефій 26:29.) Яке застереження зробив Алма 
стосовно ремесла священиків? (Див. Алма 1:12.) Які свідчення наявності 
ремесла священиків існують і в наші дні? 

• Хоча Негора було засуджено до страти за його злочини, ремесло священиків 
та інше злочестя продовжувало поширюватися по землі (Алма 1:15-16). 
Що сталося між тими, хто належав до Церкви, і тими, хто не належав до неї? 
(Див. Алма 1:19-22.) Як ми повинні ставитися до людей, хто не погоджується 
з нашими віруваннями? (Див. УЗ 38:41.) 

• Як ці суперечки впливають на деяких членів Церкви? (Див. Алма 1:23-24.) 
Чого ми можемо навчитися у тих, хто залишився в Церкві Бога? (Див. Алма 1:25.) 
Як ми можемо залишитися «стійкими і непохитними» у виконанні 
заповідей Бога? 

Алма 1:26-30 описує час миру і процвітання серед народу Церкви. Ви можете 
прочитати ці вірші вголос, а потім обговорити деякі з рекомендованих запитань. 

• Як священики ставилися до тих, кого навчали? (Див. Алма 1:26.) Чому це 
ставлення є важливим, коли ми навчаємо інших? Яке благословення ви 
отримали від учителів, які навчали зі смиренням? 

• Як Алма описує спосіб, у який члени Церкви ставилися до нужденних? 
(Див. Алма 1:27.) Яким чином наслідування їхнього прикладу приносить 
спокій у наше життя? 

3. Амлісій намагається стати царем, але його було відхилено голосом 
народу. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Алма 2-3. 

• На п'ятому році правління суддів до підступного чоловіка на ім'я Амлісій 
приєдналося багато послідовників, які захотіли зробити його царем над 
землею (Алма 2:1-2). Чому Амлісій хотів бути царем? (Див. алма 2:4.) Що він 
зробив, коли більшість людей проголосувала проти нього? (Див. Алма 2:7-10.) 

• Яким був результат першої битви між Нефійцями і Амлісійцями? (Див. 
Алма 2:16-19.) Коли Алма послав розвідників, щоб слідкувати за залишками 
Амлісійців, що розвідники побачили? (Див. Алма 2:23-25.) Хоча їх було 
менше, як спромоглися Нефійці перемогти об'єднану армію Амлісійців 
і Ламанійців? (Див. Алма 2:27-28.) 

• Що зробили Амлісійці, щоб відрізнятися від Нефійців? (Див. Алма 3:4,13.) 
Яким чином це позначення стало виконанням пророцтва? (Див. Алма 3:14-19.) 
Чому так важливо для нас побачити, «що вони викликали на себе прокляття»? 
(Алма 3:19). 

4. Церква процвітає, але стає гордовитою. Алма залишає місце суду, 
щоб присвятити себе священнослужінню. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Алма 4. 

• Хоча Нефійці були переможцями у битві з Амлісійцями і Ламанійцями, 
багато Нефійців загинуло, а ті, хто залишилися, потерпіли великі втрати 
серед отар і ланів зерна (Алма 4:1-2). До яких результатів призвело це 
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Урок 21 

бідування? (Див. Алма 4:3-5.) Як наші негаразди примушують нас пам'ятати 
про наші обов'язки? 

• Чи багато пройшло часу з тих пір, як члени Церкви повернулися від великої 
праведності до гордовитості і любові до речей цього світу? (Див. Алма 4:5-6. 
Один рік.) Чому, на вашу думку, дуже часто буває важко багатим людям 
уникнути гордовитості і любові до речей цього світу? Як ми можемо уникати 
цих гріхів? 

• Яким чином гордовитість вплинула на ставлення народу Церкви до інших 
як серед Церкви, так і поза нею? (Див. Алма 4:8-12.) Як це вплинуло на 
ставлення не членів Церкви до неї? (Див. Алма 4:10.) Чому приклад членів 
Церкви є важливим у місіонерській роботі Церкви? Чи бачили ви людей, 
які змінилися на краще завдяки прикладу членів Церкви? 

• Що Алма зробив у відповідь на зростаючу гордовитість і беззаконня народу? 
(Див. Алма 4:15-18.) Чому він це зробив? (Див. Алма 4:19.) Як може пропо-
відування слова Бога «збудити [людей] пам'ятати свій обов'язок»? Як може 
проповідування слова Бога «збити» гордовитість, хитрість і суперечки? 

• Що говорить фраза «подолати їх щирим свідченням» про силу, з якою Алма 
збирався навчати? (Алма 4:19). Як змінювалося ваше життя, коли ви чули, 
як інші щиро свідчили про євангелію? Які проблеми у світі можна було 
б вирішити, проповідуючи і живучи за євангелією? 

Запропонуйте учням поміркувати над тим, яким чином труднощі, що постали 
перед Алмою, збігаються з проблемами, які постають перед нами сьогодні, і чи 
збігаються способи вирішення цих питань. 

Поясніть, що протягом декількох наступних тижнів учні вивчатимуть те, як 
Алма долав інші труднощі, що поставали перед ним як перед первосвящеником 
народу. Заохочуйте учнів спостерігати, як Алма проповідував слово Бога, щоб 
справитися з ситуацією, яка поставала перед ним. 

Якщо підказує Дух, свідчіть про істини, які обговорювалися на уроці. 

Заключна частина 
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Урок 

22 
Мета уроку 

Підготовка 
до уроку 

Запропонований 
хід уроку 

Вправа на 
концентрацію 
уваги 

Обговорення 
і застосування 
Писань 

Допомогти учням зрозуміти, що означає відчути зміну в серці і не припиняти 
процесу навернення. 

З молитвою читайте такі уривки з Писань і розмірковуйте над ними: 

а. Алма 5. Алма напучує членів Церкви в Зарагемлі жити так, щоб вони були 
готові відчути «могутню зміну» в серці. 

б. Алма 6. Багато людей в Зарагемлі упокорюються і каються у своїх гріхах. 
Алма і народ встановлюють порядок у Церкві в Зарагемлі. 

в. Алма 7. В долині Гедеон Алма свідчить про Ісуса Христа. Він заохочує людей 
не зупинятися у наслідуванні Спасителя. 

Щоб розпочати урок, скористайтеся запропонованою вправою, якщо вважаєте 
її доречною, або вашою власною. 

Намалюйте на дошці два великих серця. Поясніть, що серце часто використо-
вується як символ наших бажань і прихильностей. Напишіь слово Гордовите 
над одним із сердець. 

• До чого гордовиті люди прикипають серцями? (Попросіть двох учнів 
прочитати вголос Алма 4:8 і Алма 5:53.) Які можна навести приклади «суєтних 
речей цього світу». (Напишіть відповіді учнів у серці, над яким написано 
слово Гордовите.) 

Над другим серцем напишіть слово Смиренне. 

• Чого бажають смиренні люди? (Напишіть відповіді учнів у серці, над яким 
написане слово Смиренне.) 

Поясніть, що якщо ми упокорюємося перед Богом, ми готові «народитися від 
Бога» і відчути «могутню зміну у [наших] серцях» (Алма 5:14). На цьому уроці 
обговорюватимуться умови, за яких Господь може змінити наші серця. 

З молитвою виберіть уривки з Писань, запитання та інші матеріали для уроку, 
що відповідатимуть найповнішою мірою потребам учнів. Обговоріть, як 
вибрані уривки з Писань застосовувати у повсякденному житті. Заохочуйте 
учнів ділитися випадками з життя, що стосуються принципів, описаних 
у Писаннях. 
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1. Алма навчає людей, як вони можуть відчути «могутню зміну» в серці. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Алма 5. Нагадайте учням, що Алма 
був головним суддею в управлінні народом. Як головний суддя, він мав повно-
важення проводити в життя закони цієї землі. Він також був головуючим 
первосвящеником у Церкві. Як первосвященик, він мав відповідальність 
проповідувати слово Бога. Коли він побачив злочестя серед членів Церкви, він 
залишив місце головного судді і «обмежився тільки первосвященством..., 
свідченням про слово» (Алма 4:11-20). Президент Езра Тефт Бенсон навчав про 
те, чому стало необхідним для Алми проповідувати євангелію Ісуса Христа, 
а не служити головним суддею: 

«Господь діє зсередини назовні. Світ діє ззовні всередину... Світ може змінити 
людей, змінюючи їхнє оточення. Христос змінює людей, які потім змінять своє 
оточення. Світ може впливати на людську поведінку, а Христос може змінювати 
людську природу» (у Conference Report, Oct. 1985, 5 або Ensign, Nov. 1985, 6). 

• На початку свого звернення Алма говорив про попередні покоління, які було 
визволено від фізичної та духовної залежності (Алма 5:3-9). Чому, на вашу 
думку, було важливим нагадати людям про полон і визволення їхніх батьків? 
(Під час обговорення учнями цього питання ви можете запропонувати 
їм прочитати Алма 5:5-7.) Як Алма описує їх батьків після того, як Господь 
«змінив їхні серця»? (Див. алма 5:7-9.) 

• Нехай учень прочитає три запитання з Алма 5:10. Якими є відповіді на ці 
запитання? (Див. Алма 5:11-13.) Яким було послання, яке призвело до того, 
що «могутня зміна сталася» в серці батька Алми? (Див. Мосія 16:13-15.) 
Що сталося з людьми, які повірили Алмі старшому, коли він навчав їх 
євангелії? (Див. Алма 5:13; див. також Мосія 18:1-11.) Як свідчення інших 
про Спасителя допомагають нам відчути зміну в серці? 

• У своєму звертанні до народу Зарагемлі Алма говорив про відчуття 
«могутньої зміни» в серці і про «народження від Бога» (Алма 5:14). Ми часто 
використовуємо слово навернення, коли ми говоримо про це відчуття. 
Що означає бути наверненим? (Див. Мосія 5:2; 27:24-26.) Навернення—це 
одноразова дія чи процес? 

Старійшина Брюс Р. Макконкі навчав: «За винятком... незвичайних випадків, 
як це було з Алмою (Мосія 27), духовне переродження — це процес. Воно не 
відбувається раптово. Воно відбувається поступово. Люди, які покаялися, 
починають осягати одну духовну реальність за іншою, поки вони повністю 
не оживуть у Христі і зможуть знаходитися у його присутності вічно» 
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1966-73], 3:401). 

Під час обговорення ви можете прочитати з учнями Алма 5:45-46. Зазначте, 
що навіть Алма, який пережив чудове навернення, «постався і молився 
багато днів, щоб знати це самому». 

Поясніть, що коли Алма проповідував народу Зарагемлі, він ставив їм багато 
запитань. Ми можемо скористатися цими ж запитаннями, перевіряючи 
своє просування у процесі навернення. Нехай учні по черзі читають вірші 
з Алма 5:14-21, 26:31. Запропонуйте учням обговорити запитання з цих віршів, 
які мають особливе значення для них. Ви можете використати подані запи-
тання для обговорення, щоб заохотити учнів до участі у ньому і допомогти їм 
поміркувати, як просуватися у процесі власного навернення: 
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• Алма говорив про наявність «образ[у] Бога, вигравіюваного на [наших] 
обличчях» (Алма 5:19). Слово обличчя стосується поведінки або того, як 
обличчя людини виражає його чи її характер. Запропонуйте учням мовчки 
подумати над тим, яку вони зможуть дати відповідь на таке запитання 
Алми: «Чи маєте ви його образ на ваших обличчях?» 

• Як нам може допомогти уявлення того, що нас судить Господь? 
(Див. Алма 5:15-19.) 

• Алма запитував: «Чи пережили ви переміну в серці, і чи відчули ви, нібито 
співаєте пісню спокутуючої любові,... чи можете ви відчувати це тепер?» 
(Алма 5:26). Запропонуйте учням мовчки подумати над тим, яку відповідь 
вони можуть дати на це запитання. Якщо людина колись відчула «пісню 
спокутуючої любові», що може змусити це почуття зменшитися? Що ми 
можемо зробити, щоб продовжувати процес навернення? 

• Як ми можемо утримувати себе «невинними перед Богом? (Див. Алма 5:27, 
50-51.) 

• Як гордовитість і заздрість роблять нас непідготованими до зустрічі з Богом? 
(Див. Алма 5:28-29.) Чому ми не готові до зустрічі з Богом, якщо ми насміхає-
мося або переслідуємо інших, як записано у віршах ЗО і 31? 

• Після того, як Алма поставив ці запитання, він переконував людей покаятися 
у їхніх гріхах (Алма 5:31-32). Потім він запевняв їх, що вони можуть бути 
прощеними через спокуту Ісуса Христа (Алма 5:33-35.) Яке запрошення 
Спаситель пропонує нам? (Див. Алма 5:33-35.) Яким чином це запрошення 
дає нам надію? 

• Неправедним людям Зарагемлі Алма сказав: «Пастир кликав вас і все ще 
кличе вас, але ви не прислухаєтеся до його голосу!» (Алма 5:37). Хто той 
пастир, про якого говорив Алма? (Див. Алма 5:38.) Як Спаситель кличе нас? 
Що нам треба робити, щоб почути Його голос? 

• Про що ми дізнаємося з Алма 5:43-49 стосовно покликання пророка? 

• Алма застерігає людей, що вони не повинні бути впертими, тобто залиша-
тися, у злочесті (Алма 5:53-56; зазначте, що Алма поставив запитання: 
«Чи ви будете вперто продовжувати?» чотири рази.) Чому відмова грішити 
є необхідною частиною покаяння? (Див. Алма 5:56; див. також Мосія 16:5; 
УЗ 58:42-43.) 

• Алма дав заповідь своєму народові: «Відійдіть геть від злочестивих, 
і відділіться» (Алма 5:57). Як ми можемо відділитися від злочестивих, коли 
живемо у світі? 

2. Алма і народ встановлюють порядок у Церкві в Зарагемлі. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Алма 6. 

• Після проповіді Алми багато людей покаялися у своїх гріхах і упокорилися 
перед Богом (Алма 6:1-2). Чому інші люди не захотіли каятися у своїх гріхах? 
(Див. Алма 6:3. Вони підносилися «в гордовитості своїх сердець».) Яким чином 
гордовитість не дає людям покаятися? Як ми можемо долати гордовитість 
у наших серцях? 

Президент Езра Тефт Бенсон сказав: «Протиотрутою для гордовитості 
є смирення — покірність, слухняність (див. Алма 7:23)... Давайте оберемо 
смирення. Ми можемо обирати смирення, якщо будемо долати ворожість 
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Урок 22 

до наших братів і сестер, поважаючи "їх так само як себе, і піднімаючи їх на 
ту ж висоту, на якій знаходимося ми, або навіть вище... Ми можемо обирати 
смирення, коли отримуємо пораду і догану... Ми можемо обирати смирення, 
коли прощаємо тих, хто образив н а с — Ми можемо обирати смирення, 
коли безкорисливо служимо... Ми можемо обирати смирення, коли їдемо 
на місію і проповідуємо слово, яке може привести до смирення інших... 
Ми можемо обирати смирення, коли частіше буваємо в храмі... Ми можемо 
обирати смирення, коли зізнаємося у гріху, не чинимо його більше і наро-
джуємося від Бога... Ми можемо обирати смирення, якщо любимо Бога, 
підкоряючи свою волю його волі, і якщо ставимо його на першому місці 
у своєму житті» (у Conference Report, Apr. 1989, 6 або Ensign, May 1989, 6-7). 

• Алма і народ Зарагемлі «почали встановлювати порядок у церкві», висвя-
чуючи священиків і старійшин, здійснюючи хрищення новонавернених 
і збираючись разом часто у пості і молитві (Алма 6:1-6). Як такий порядок 
у Церкві допомагає нам не зупинятися у процесі навернення? 

3. Алма свідчить про Ісуса Христа. Він закликає людей Гедеона наслідувати 
Спасителя. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Алма 7. Поясніть, що після того, як 
Алма навчав у Зарагемлі, він пішов проповідувати людям у долину Гедеон 
(Алма 6:8). 

• Алма казав людям Гедеона, що «багато чого станеться», але пришестя Ісуса 
Христа має найбільше значення (Алма 7:7). Чого Алма навчав стосовно місії 
Спасителя на землі? (Див. Алма 7:10-13.) Чому Спаситель взяв на себе наші 
муки, страждання, болі і гріхи? (Див. Алма 7:11-14. Якщо доречно, запро-
понуйте учням поділитися своїми почуттями про силу Спасителя розуміти 
їхні потреби, випробування і страждання і взяти їхні гріхи.) 

• Чим послання Алми до людей у Гедеоні відрізняються від того, з яким він 
звернувся у Зарагемлі? Чим ці послання подібні? Чому Алма проповідував 
покаяння людям у Гедеоні, незважаючи на те, що вони намагалися жити 
праведно? (Див. Алма 7:9,14-16, 22, 26.) 

Попросіть учня прочитати Алма 7:23-25. Поясніть, що ці вірші описують людину, 
яка відчула зміну в серці, про яку говорив Алма, і яка продовжує співати «пісню 
спокутуючої любові» (Алма 5:26). Якщо ми продовжуємо процес навернення, 
ми зможемо з радістю чекати на день, коли нас приймуть «в царстві небесному, 
щоб більше не виходити звідти» (Алма 7:25). 

Якщо підказує Дух, свідчіть про істини, які обговорювалися на уроці. 

Заключна частина 
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Урок 

23 «Більше одного свідка» 

Алма 8-12 

Мета уроку 

Підготовка 
до уроку 

Запропонований 
хід уроку 

Вправа на 
концентрацію 
уваги 

Збільшити розуміння учнями плану спокути і того, у чому полягає сила 
наявності більше, ніж одного свідка, щоб свідчити про євангельські істини. 

1. З молитвою читайте такі уривки з Писань і розмірковуйте над ними: 

а. Алма 8-9. Після проповідування на землі Мелек, Алма закликає людей на 
землі Аммонійга до покаяння, але вони не слухають його. Він іде звідти, 
але отримує наказ від ангела повернутися. Алму приймає Амулек, і вони 
обоє отримують наказ проповідувати в місті Аммонійга. 

б. Алма 10. Амулек проповідує людям Аммонійга і розповідає про власне 
навернення. Люди здивовані, що існує ще один свідок того, чого навчає 
Алма. Амулек веде дискусію з неправедними законниками і суддями. 

в. Алма 11. Амулек веде дискусію з Зизромом і свідчить про пришестя Христа, 
суд над неправедними і план спокути. 

г. Алма 12. Алма продовжує пояснення слів Амулека, застерігаючи проти 
закам'янілості сердець і злочестя, приносячи свідчення про падіння і план 
спокути. 

2. Попросіть учня підготувати коротку розповідь про те, як Алма і Амулек 
зустрілися (див. Алма 8:19-32). 

3. Попросіть двох учнів підготуватися читати діалог з Алма 11:21-40, де один 
учень читатиме слова Амулека, а другий—слова Зизрома. 

4. Якщо ви використовуєте вправу на концентрацію уваги, принесіть у клас 
предмет в коробці чи в сумці. Принесіть незвичайний предмет, такий, 
який учні не сподіваються у вас побачити, або навіть не вірять, що він у вас 
може бути. Упевніться, що предмет надійно захований у сумці чи в коробці 
від учнів. 

Щоб розпочати урок, скористайтеся запропонованою вправою, якщо вважаєте 
її доречною, або вашо власною. 

Покажіть коробку (або сумку) з предметом, що знаходиться всередині (див. 
«Підготовка до уроку» пункт 4). Скажіть учням, що всередині коробки, але 
не показуйте їм предмет. Запитайте, чи вони вірять, що цей предмет дійсно 
знаходиться в коробці. 

Після того, як учні матимуть можливість відповісти, запропонуйте одному 
з них підійти і заглянути в коробку Попросіть цього учня сказати усім 
останнім, що знаходиться в коробці. Потім запитайте учнів знову, чи вірять 
вони, що цей предмет знаходиться в коробці. 

• Чому легше було повірити, що цей предмет знаходиться у коробці після 
того, як хтось іще підійшов і поглянув на нього? 
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Поясніть, що коли Алма проповідував покаяння на землі Аммонійга, до нього 
приєднався Амулек. На цьому уроці обговорюватиметься те, як учення Алми 
було посилене завдяки свідченню Амулека. 

З молитвою виберіть уривки з Писань, запитання та інші матеріали для уроку, 
що відповідатимуть найповнішою мірою потребам учнів. Обговоріть, як 
вибрані уривки з Писань застосовувати у повсякденному житті. Заохочуйте 
учнів ділитися випадками з життя, що стосуються принципів, описаних 
у Писаннях. 

1. Алма закликає людей на землі Аммонійга до покаяння, але вони 
не слухають його. 

Обговоріть Алма 8-9. Запропонуйте учням прочитати вголос вибрані уривки. 
Нагадайте учням, що Алма передав місце суду Нефійгові і розпочав свої 
місіонерські мандрівки. Серед них була і подорож до неправедного міста 
Аммонійга. 

• Після того, як Алма встановив порядок у Церкві серед народу Гедеона 
і Мелека, він пішов проповідувати до землі Аммонійга. З якими труднощами 
Алма там зустрівся? (Див. Алма 8:8-9.) Якими словами в Алма 8:10 описано 
силу зусиль, прикладених Алмою в Аммонійга? Як люди в Аммонійга 
відреагували на проповідування Алми? (Див. Алма 8:11-13.) 

• Що трапилося, коли Алма залишив місто Аммонійга і попрямував до міста 
Аарон? (Див. Алма 8:14-17.) Згідно зі словами ангела, яку причину мав Алма, 
щоб радіти? (Див. Алма 8:15.) Як Алма відреагував на настанови ангела? 
(Див. Алма 8:18.) Чого ми можемо навчитися з його відповіді? 

Попросіть призначеного учня коротко розповісти про те, як Алма і Амулек 
зустрілися (Алма 8:19-32). Якщо ви не домовились про це з учнем, перекажіть 
цю історію самі. 

• Як Господь підготував Амулека до проповідування разом з Алмою? 
(Див. Алма 8:20, 27; 10:7-11.) Яким чином людей приготовано до виконання 
роботи Господа? 

• Чому народ Аммонійги продовжував заперечувати застереження Алми? 
(Див. Алма 9:5.) Які аргументи вони використовували, щоб заперечувати 
його послання? (Див. Алма 9:2, 6.) 

• Алма сказав, що злочестиві люди у місті Аммонійга забули праведні традиції 
своїх батьків, заповіді Бога і те, як Господь визволив їхніх батьків (Алма 9:8-11). 
Як те, що вони не пам'ятали цього, призвело їх до злочестя? З яких причин 
люди забувають те, що Господь зробив для них і для інших? Які вам відомі 
дієві засоби, що допомагають пам'ятати про благословення Господа для вас? 

• Алма застерігав, що якщо неправедні Нефійці в місті Аммонійга не пока-
ються, день суду буде «терпимішим» для Ламанійців, ніж для них (Алма 9:15). 
Чому так може статися? (Див. Алма 9:14-24; див. також Лука 12:47-48; УЗ 82:3.) 
Що Господь вимагає від тих, хто отримав більше світла? 

• Що Алма говорив у своєму ученні стосовно «обіцянь, які поширюються на 
Ламанійців»? (Алма 9:16-17). Як ці обіцяння виконуються сьогодні? 

Обговорення 
і застосування 
Писань 
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2. Амулек проповідує людям на землі Аммонійга. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Алма 10. Поясніть, що після звернення 
Алми до людей, Амулек встав і почав проповідувати їм. Амулек був нащадком 
Легія і був дуже заможньою людиною «не малої репутації» у громаді (Алма 10:2-4). 

• Амулек сказав, що його «кликали багато разів», але він «не хотів слухати», 
і що він «знав про це», але не «хотів знати» (Алма 10:6). Яким чином Господь 
кличе нас? Чому ми іноді не поспішаємо відповідати Йому? Як ми можемо 
ставитися до Нього з більшою повагою? 

• Коли Амулека було остаточно наверенено? (Див. Алма 10:7-11; ви можете 
попросити учня прочитати вголос усі п'ять віршів.) 

• Якими були наміри законників, які ставили Амулекові запитання? 
(Див. Алма 10:13-16, 31-32.) Чому вони були неспроможні заплутати його? 
(Див. Алма 10:17.) 

• Амулек дорікав законникам і застерігав, що вони закладають основу для 
знищення народу (Алма 10:17-21,27). Яким чином вони закладали цю основу? 
Чому народ не було вже знищено? (Див. Алма 10:22-23.) Як, на вашу думку, 
молитви праведних допомагають протистояти наслідкам злочестя у наші дні? 

• Чому люди були здивовані словами Амулека? (Див. Алма 10:12.) Якими 
є переваги наявності більше, ніж одного свідка, коли ділишся євангелією? 
Як ми можемо підтримувати один одного у цій справі? (Ви можете навести 
імена людей в Церкві, які навчають у парах, наприклад місіонери повного 
дня, домашні вчителі, візитні вчителі і батьки.) 

Запропонуйте учням слідкувати протягом наступної частини уроку, як Алма 
і Амулек продовжували підтримувати один одного, коли проповідували 
однакові учення. Коли учення будуть обговорюватися, ви можете коротко 
записувати їх на дошці. Список, поданий нижче, служитиме зразком того, 
як це можна зробити. 

УЧЕННЯ СВІДЧЕННЯ 
АМУЛЕКА 

СВІДЧЕННЯ 
АЛМИ 

Спокута Алма 11:40 Алма 12:33-34 

Покаяння Алма 11:40 Алма 12:24 

Суд Алма 11:41 Алма 12:14 

Воскресіння Алма 11:41-42 Алма 12:24-25 

3. Амулек дискутує із Зизромом і свідчить про Христа. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Алма 11. Поясніть, що розділ 11 
починається з опису нефійської грошової системи. Починаючи з Алма 11:20 
розглядається те, як Зизром, один з найпідступніших законників на землі 
Аммонійга, ставив запитання Амулеку. 

• Яким чином судді в землі Аммонійга заробляли гроші? (Див. Алма 11:1, 20.) 
Чому вони хотіли сперечатися з Алмою і Амулеком? (Див. Алма 11:20.) 
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Урок 23 

Призначте двох учнів і попросіть їх прочитати діалог між Амулеком і Зизромом 
(знаходиться в Алма 11:21-40). Або скористайтеся додатковою ідеєю для навчання 
в кінці цього уроку, щоб представити ці вірші. Потім обговоріть усі останні 
питання з цього розділу. 

• Як Амулек відповів на перше запитання Зизрома? (Див. Алма 11:21-22.) 
Як ми можемо утримувати наші думки і вчення в гармонії з Духом Господа? 

• Зизром запитав Амулека, чи Ісус спасе людей у їхніх гріхах (Алма 11:34). 
Які підстави навів Амулек, щоб сказати, що ми не можемо бути спасенними 
в наших гріхах? (Див. Алма 11:34, 37.) Яка різниця між хибною ідеєю про 
можливість спасіння в наших гріхах та істиною про те, що ми можемо бути 
спасенними від наших гріхів? (Якщо ми не каємося і залишаємося у стані 
гріха, ми не можемо бути спасенними. Якщо ми каємося, Ісус Христос може 
спасти нас від наших гріхів.) 

• Які благословення Христової спокути мають усі люди? (Див. Алма 11:42-43.) 
Які благословення мають тільки ті, хто має віру в Нього і виконує Його 
заповіді? (Див. Алма 11:40-41.) 

• Чого навчав Амулек стосовно воскресіння? (Див. Алма 11:43-45.) Чому нам 
так важливо знати про ці істини? 

4. Алма продовжує пояснювати слова Амулека і застерігає проти 
закам'янілості сердець. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Алма 12. Зазначте, що після того, як 
Амулек відповів на запитання Зизрома, Зизром «почав тремтіти» (Алма 11:46). 
Побачивши це, Алма почав говорити, щоб «підтверджувати слова Амулека,... 
розкривати Писання понад те, що розкрив Амулек» (Алма 12:1). 

• Що ми можемо дізнатися про те, що Сатана жадає або як він діє, судячи зі 
слів Алми до Зизрома в Алма 12:3-6? (Зазначте, що Сатана часто намагається 
обманути одну людину, щоб привести багатьох до знищення.) Як ми можемо 
захистити себе від підступних вигадок Сатани? 

• Чого Алма навчав про те, як стан наших сердець впливає на розуміння нами 
слів Бога? (Див. Алма 12:9-11.) Які благословення приходять до тих, хто не 
затвердіває серцями? (Див. Алма 12:10.) Як ми можемо розвивати серця, щоб 
вони розпізнавали, розуміли і сприймали слово Бога? (Див. 1 Нефій 2:16; 15:11.) 

• Алма навчав, що люди, які закам'яніють серцями проти слова Бога, будуть 
засуджені своїми ж словами, ділами і думками (Алма 12:13-14). Чому, на 
вашу думку, Господь судить згідно з нашими думками, так само як і словами 
і вчинками? 

• Як Алма описує стан тих, хто не покаялися, а отже помруть у своїх гріхах? 
(Див. Алма 12:14-18.) Чому їм «буде так, нібито не було зроблено ніякого 
спокутування»? (Див. УЗ 19:16-18.) 

• Алма 12:22-34 містить опис Алмою падіння Адама і плану спокути. Чого 
Алма навчає стосовно мети смертного життя? (Див. Алма 12:24.) Як розуміння 
цього принципу допомагає нам жити більш праведно? 

• Чому так важливо те, що «Бог дав [Адаму і Єві] заповіді, після того як 
зробив відомим для них план спокутування»? (Алма 12:32; курсив додано). 
Як розуміння плану спокутування допомагає нам виконувати заповіді? 
Яким чином батьки і вчителі можуть використовувати цей принцип, коли 
вони навчають про важливість заповідей? 
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• Чому так необхідно для нас знати, що Бог приготував план для нашого 
спокутування? Чого навчає нас план спокутування стосовно Божої справедли-
вості і милосердя? 

Зазначте, що Алма і Амулек працювали разом як свідки євангелії Ісуса Христа, 
вони зміцнювали однин одного і виголошували могутні учення про план 
спокути. Заохочуйте учнів шукати нагоду зміцнювати один одного у їхніх 
свідченнях про євангелію. 

Якщо підказує Дух, свідчіть про істини, які обговорювалися на уроці. 

Цими додатковими матеріалами можна доповнити урок. Ви можете використати 
цю ідею як частину уроку. 

Відповідаючи на запитання Зизрома 

Попросіть учнів закрити Писання і, без попереднього обговорення, попросіть 
учнів спробувати дати правильну відповідь на запитання, які Зизром поставив 
Амулеку, що записані в Алма 11:26-39. Порівняйте ті відповіді, які вони дадуть, 
з тими, які дав Амулек. Потім обговоріть те, як Зизром намагався заплутати 
Амулека, намагаючись, щоб той давав суперечливі відповіді. Зазначте, що 
дуже важливо зрозуміти євангельські принципи і шукати підтримки Святого 
Духа, щоб бути готовими до таких запитань. 

Заключна частина 

Додаткова ідея 
для навчання 
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«Дай нам силу згідно 
з нашою вірою... в Христа» 
Алма 13-16 

Урок 

24 
Допомогти учням визнати важливість шанобливого ставлення до свого 
висвячення наперед, обов'язків, покликань і обов'язків священства і допомогти 
їм зрозуміти, що виконання порад, які дають пророки, допомагає увійти 
в покій Господа. 

1. З молитвою читайте такі уривки з Писань і розмірковуйте над ними: 

а. Алма 13. Алма виголошує могутню промову про священство і учення про 
висвячення наперед. 

б. Алма 14. Алма, Амулек та інші віддані віруючі терплять переслідування 
за свою праведність. Господь звільняє Алму і Амулека з в'язниці за їхню 
віру в Христа. 

в. Алма 15. Зизрома зцілюють і христять. Багато людей в Сидомі охрищено. 
г. Алма 16. Слова Алми здійснюються, коли Ламанійці знищують місто 

Аммонійга. Господь готує серця людей для сприйняття слів, які пропові-
дують Алма, Амулек та інші. 

2. Додаткові матеріали: Joseph Smith Translation, Genesis 14:25-40, Етер 12:12-13. 

3. Якщо ви використовуєте вправу на концентрацію уваги, принесіть на 
урок ілюстрацію, на якій зображено чоловіка, який отримує священство, 
наприклад, «Христос висвячує апостолів» (62557; набір ілюстрацій «Мистецтво 
євангелії» 211) або «Відновлення Мелхиседекового священства» (62371; набір 
ілюстрацій «Мистецтво євангелії» 408). 

Щоб розпочати урок, скористайтеся запропонованою вправою, якщо вважаєте 
її доречною, або вашою власною. 

Скажіть учням, що хочете написати на дошці одне з найважливіших питань, 
які ми можемо поставити. Потім напишіть на дошці: Як? 

Поясніть, що це питання важливе, коли воно стосується нашої власної 
поведінки. Щоб проілюструвати це, попросіть учнів уявити такі ситуації: 

а. Один юнак знає, що йому необхідно бути у певному місці в певний час, 
але не знає, як туди дістатися. 

б. Одна жінка знає, що їй треба охриститися, але вона не знає, як це здійснити. 
в. Один чоловік знає, що Ісус є Спасителем, але він не знає, як прийти до 

Нього. (Коли ви будете наводити цей приклад, ви можете попросити учнів 
прочитати 1 Нефій 15:14.) 

Поясніть, що коли Алма навчав людей в місті Аммонійга, він говорив про те, 
що ми можемо знати один із способів, як прийти до Христа. Замість слова як, 
ми краще використаємо фразу «у який спосіб». Попросіть учня прочитати 
Алма 13:1-2. 
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Мета уроку 

Підготовка 
до уроку 

Запропонований 
хід уроку 

Вправа на 
концентр ацію 
уваги 



Покажіть ілюстрацію, на якій зображено посвячення у священство (див. 
«Підготовка до уроку», пункт 3). Поясніть, що частину часу цього уроку 
буде присвячено обговоренню того, як порядок священства допомагає нам 
«знати, у який спосіб чекати на.. . Сина для спокутування» (Алма 13:2). 

З молитвою виберіть уривки з Писань, запитання та інші матеріали для уроку, 
що відповідатимуть найповнішою мірою потребам учнів. Обговоріть, як 
вибрані уривки з Писань застосовувати у повсякденному житті. Заохочуйте 
учнів ділитися випадками з життя, що стосуються принципів, описаних 
у Писаннях. 

1. Алма виголошує могутню промову про священство і висвячення 
наперед. 

Обговоріть Алма 13. Запропонуйте учням прочитати вголос вибрані вірші. 
Поясніть, що після того, як Алма навчав Зизрома та інших у місті Аммонійга 
про план викуплення, він свідчив про священство і викладав учення про 
висвячення наперед. Зазначте, що священики, про яких говорив Алма у своїй 
промові, були первосвящениками у Мелхиседековому священстві (Алма 13:10). 

• Коли чоловіки були вперше «покликаними і підготовленими», щоб бути 
висвяченими у священство? (Див. Алма 13:3.) 

Пророк Джозеф Сміт сказав: «Кожен чоловік, який має покликання служити 
усім, хто населяє світ, був висвячений саме для цієї мети на Великій Нараді 
на небесах ще до того, як цей світ почав існувати» (Teachings of the Prophet Joseph 
Smith, sel. Joseph Fielding Smith [1976], 365). 

• Як чоловіки у доземному житті показали, що вони гідні бути висвяченими 
наперед, щоб отримати Мелхиседекове священство? (Див. Алма 13:3-5.) 
Що повинні робити чоловіки у цьому житті, щоб залишатися гідними свого 
висвячення наперед? (Див. Алма 13:8-10.) 

• Яким чином учення Алми про висвячення наперед впливає на те, як ми 
підтримуємо тих, хто прикликаний головувати над нами. Як це учення 
повинно впливати на нашу відповідь, коли провідники священства 
пропонують нам покликання або мають інші призначення для нас? 

Президент Спенсер В. Кімбол навчав: «Перш, ніж ми прийшли сюди, вірні 
жінки отримали певні призначення, у той час, як вірні чловіки були висвячені 
наперед виконувати певні завдання священства. Хоча ми не пам'ятаємо 
подробиць, це не змінює славетної дійсності того, на що ми у свій час пого-
дилися. Ви несете відповідальність за те, що давно очікується від вас, так 
само як і від тих, кого ми підтримуємо як пророків і апостолів!» ("The Role of 
Righteous Women", Ensign, Nov. 1979,102). 

• Алма сказав, що чоловіки отримують Мелхиседекове священство для того, 
щоб вони могли «учити [Божим] заповідям дітей людських, щоб вони могли 
також увійти в його покій» (Алма 13:6; див. також вірш 1). Які можливості 
навчати мають носії Мелхиседекового священства? Що означає «увійти 
в покій Господа»? (Див. також цитату, наведену нижче.) Чому, на вашу думку, 
нам треба навчати і навчатися євангелії, щоб увійти в покій Господа? 

Старійшина Брюс Р. Макконкі навчав: «Покій Господа, де до смертних буде 
виявлено турботу, означає отримати досконале знання про божественність 
великої роботи останніх днів. [Президент Джозеф Філдінг Сміт казав:] 

Обговорення 
і застосування 
Писань 
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Урок 24 

«Це означає увійти в глибини знання і пізнати любов Бога, маючи віру у 
його ціль і його план, до такої глибини, що ми знатимемо, що ми праві, і що 
ми не шукаємо чогось іще; нас не хитатиме від усякого «вітру науки за 
людською оманою та за лукавством до хитрого блуду» (див. Ефесянам 4:14). 
Це «покій від плутанини у релігіях світу; від вигуків, які лунають у різних 
місцях—дивись, тут Христос; дивись, там Христос». (Gospel Doctrine, 5th ed., 
pp. 58,125-126.) Покій Господа, з погляду вічності, означає успадкувати вічне 
життя, отримати повноту слави Господа (УЗ 84:24.)» (Mormon Doctrine, 2nd ed. 
[1966], 633). 

• Як ми стаємо чистими, щоб нам було дозволено увійти до покою Господа? 
(Див. Алма 13:11-12.) Як ми повинні жити, щоб ми могли бути освячені кров'ю 
Агнця і Святим Духом? (Див. Алма 13:12-13,16,27-29; 3 Нефій 27:19-20.) 

Попросіть учня прочитати вголос Алма 13:2,16. Потім перегляньте ще раз 
вірші, вказані нижче. Допоможіть учням зрозуміти декілька способів, у які 
порядок священства може допомогти нам дізнатися, як нам прямувати до 
Спасителя, щоб бути викупленими. Наголосіть особливо на словах і віршах, 
виділених курсивом. 

а. Алма 13:3-4. (Ті, кого було висвячено наперед, щоб отримати Мелхиседекове 
священство, були «покликаними і підготовленими... через їхню надзвичайну 
віру і добрі діяння».) 

б. Алма 13:6. (Вони були «посвяченими [за призначенням],... щоб учити 
[Божим] заповідям дітей людських, щоб вони також могли увійти в його 
покій».) 

в. Алма 13:8. (У цьому житті вони «посвячені святим посвяченням».) 
г. Алма 13:10. (Вони показують, що гідні свого висвячення наперед внаслідок 

тривалої віри і добрих діянь, а також покаяння.) 

• Як віра і покаяння допомагають нам сподіватися, що Ісус Христос викупить 
нас? Як добрі діяння і виконання заповідей допомагають нам сподіватися на 
Нього? Як обряди священства допомагають нам сподіватися на Нього? 

• Алма говорив про Мелхиседека як про приклад великого первосвященика 
(Алма 13:14-15). Чого ми можемо навчитися на прикладі Мелхиседека? 
(Див. Алма 13:17-18; див. також Joseph Smith Translation, Genesis 14:25-40.) 

• Що ми можемо дізнатися з Алма 13:27 про любов Алми до народу Аммонійга? 

• Попросіть учня прочитати прохання Алми, звернене до народу, записане 
в Алма 13:27-29. Чому так важливо не відкладати покаяння? (Див. Алма 
34:32-36.) Які благословення ми отримаємо, якщо будемо «пильнува[ти] 
і молит[ися] постійно»? (Див. Алма 13:28.) Як ми можемо мати «надію, що 
[ми] отримаймо] вічне життя»? (Див. Алма 13:29; Мороній 7:41.) 

2. Алма, Амулек та інші віруючі зазнають переслідувань за свою 
праведність. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Алма 14. 

• Багато людей у місті Аммонійга повірили ученням Алми й Амулека і почали 
каятися і вивчати Писання (Алма 14:1). Однак, більшість людей, розгнівалися 
на Алму й Амулека і почали їх переслідувати (Алма 14:2-5). Чому деякі люди 
гніваються, коли їх закликають до покаяння? (Див. 1 Нефій 16:1-3.) 
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• Що зробив Зизром, коли побачив, що він «спричинив серед людей»? 
(Див. Алма 14:6-7.) Як люди відреагували, коли Зизром зізнався у своїх 
провинах і почав захищати Алму і Амулека? (Див. Алма 14:7.) 

• Що злочестиві люди в Аммонійга зробили з людьми, які повірили у слово 
Бога? (Див. Алма 14:7-9.) Чому Господь допустив, щоб це сталося? 
(Див. Алма 14:10-11; 60:13.) Чому волею Господа життя Алми і Амулека були 
збережені? (Див. Алма 14:12-13.) 

• Яким чином Алму і Амулека було врятовано після того, як вони провели 
у в'язниці багато днів? (Див. Алма 14:26-29; Етер 12:12-13. їм було дано силу 
і міць «згідно з [їхньою вірою], яка є вірою в Христа».) Від чого нам треба 
звільнятися? Чому наша віра повинна бути зосереджена на Христі, щоб 
привести нас до звільнення? (Див. Мосія 3:17; Мороній 7:33.) 

3. Зизрома зцілено і охрищено. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Алма 15. Поясніть, що після того, як 
Господь визволив Алму і Амулека з в'язниці, вони пішли до землі Сидом. Там 
вони зустріли чоловіків, яких було вигнано з Аммонійга і закидано камінням 
за їхню віру в слово Бога (Алма 15:1; див. також Алма 14:7). Зизром був одним 
з цих чоловіків (Алма 15:3). 

• Зизром страждав як духовно, так і фізично через свою злочестивість, проте 
«його серце почало мужатися», коли він почув, що Алма і Амулек були 
в Сидомі (Алма 15:3-4). Про що він попросив Алму і Амулека? (Див. Алма 15:5.) 
Як це характеризує його довіру до них? Кому він мав довіритися, щоб 
зцілитися? (Див. Алма 15:6-10.) 

• Чому ми можемо навчитися, спостерігаючи дії Зизрома після зцілення? 
(Див. Алма 15:11-12.) 

• На відміну від людей, які залишилися в місті Аммонійга, люди в Сидомі 
повірили словам, яким навчали Алма й Амулек, і були хрищені (Алма 15:12-15). 
Алма побачив, що люди «зупинили гордовитість своїх середець» (Алма 15:17). 
Що люди почали робити, коли стали більш смиренними? (Див. Алма 15:17.) 
Чому необхідно упокоритися перед Богом, щоб дійсно поклонятися йому? 

• Від чого відмовився Амулек, вирішивши жити за євангелією і служити 
місіонером? (Див. Алма 15:16.) Що він здобув? (Див. Алма 8:30; 34:1; 8; 
Етер 12:12-13.) Чим вам довелося пожертвувати, коли ви вибрали жити 
за євангелією і викладати її? Які благословення ви за це отримали? 

• Що Алма зробив для Амулека, коли Церкву було встановлено в Сидомі? 
(Див. Алма 15:18.) Як ця дія характеризує Алму? Яким чином ми можемо 
благословляти інших і укріпляти їх в Господі? 

4. Слова Алми здійснюються, коли Ламанійці знищують місто Аммонійга. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Алма 16. 

• Приблизно через рік після того, як Алма і Амулек проповідували в місті 
Аммонійга, Ламанійці напали на землі Нефійців (Алма 16:1-2). Що трапилося 
з Нефійцями в місті Аммонійга? (Див. Алма 16:2-3, 9-11.) Яким чином це 
стало здійсненням пророцтва Алми? (Див. Алма 9:4-5,12,18.) 

• Чому Зорам і його послідовники змогли розсіяти Ламанійців і врятувати 
братів, яких було захоплено в полон? (Див. Алма 16:4-8.) Про що ми можемо 
дізнатися, порівнюючи знищення міста Аммонійга і успіх армій Зорама? 
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Урок 24 

(Порівняйте Алма 9:1-8 і 15:15 з Алма 16:4-6; див. також 2 Нефій 4:34. Наголосіть, 
що ми повинні довіряти Богові і його пророкам, а не знанням, могутності 
чи багатствам світу.) 

• Після знищення міста Аммонійга, Господь приготував серця людей до 
сприйняття ними слів, які проповідувалися Алмою, Амулеком та іншими, 
хто був обраний для цієї роботи (Алма 16:13-21). Як Господь готує серця 
людей до сприйняття свого слова? (Див. Алма 16:16.) Як ми можемо бути 
впевненими, що проповідуємо слово Бога у його «чистоті»? (Див. Алма 16:21; 
див. також Мосія 18:18-20; УЗ 52:9.) 

Запропонуйте учням поділитися думками і враженнями, які у них виникли 
після обговорення Алма 13-16. 

Прочитайте Матвій 11:28-30 і Алма 13:27-29. Наголосіть, що у світі, наповненому 
сумнівами і плутаниною, дуже втішає знання того, що через священство ми 
можемо «знати, у який спосіб чекати на .. . Сина для викуплення» (Алма 13:2). 
Якщо ми сподіваємося на Господа, довіряємо йому і слухаємося порад його 
пророків, ми можемо увійти до його покою. 

Якщо підказує Дух, свідчіть про істини, які обговорювалися на уроці. 

Запропонованими матеріалами можна доповнити урок. Ви можете використати 
цю ідею як частину уроку. 

«Відповідно до передбачення Бога» (Алма 13:3) 

Прочитайте запропонований вислів Президента Езри Тефта Бенсона, щоб 
укріпити розуміння учнями їхнього висвячення наперед: 

«Бог тримав вас у резерві, щоб дати вам можливість з'явитися в останні дні 
перед другим пришестям Господа... Бог залишив для [останніх днів] найсиль-
ніших зі своїх дітей, які допоможуть переможно ширити царство. Ось чому ви 
прийшли, бо ви покоління, яке має приготуватися для зустрічі зі своїм Богом... 

Протягом усіх століть пророки вдивлялися у лабіринти часу, щоб побачити наші 
дні. Мільярди тих, хто пішов з життя, і тих, які ще народяться, спрямовують 
свої погляди на нас. Не підведіть —ви відзначене покоління. Ніколи ще не 
чекали так багато від таких сповнених віри, як ми, і у таких короткий проміжок 
часу» (The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 104-5). 

Заключна частина 

Додаткова ідея 
для навчання 
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Урок 

25 «Вони ВЧИЛИ З СИЛОЮ 
і владою від Бога» 

Алма 17-22 

Мета уроку 

Підготовка 
до уроку 

Запропонований 
хід уроку 

Вправа на 
концентрацію 
уваги 

Надихнути учнів наслідувати приклад синів Мосії у тому як вони ділилися 
євангелією і служили іншим. 

1. З молитвою читайте такі уривки з Писань і розмірковуйте над ними: 

а. Алма 17:1-18. Сини Мосії проповідують євангелію Ламанійцям. 
б. Алма 17:19-39; 18; 19. Аммон служить царю Ламонію і навчає його. Цар, 

цариця і багато з Ламанійців навертаються до віри. 
в. Алма 20-22. Дух веде Ламона, щоб визволити його братів із в'язниці. 

Батько Ламонія навертається. 

2. Попросіть учня підготуватися коротко переказати Алма 17:19-39. Попросіть 
його чи її переказати лише події, описані у цьому уривку, а не учення або 
те, як його можна прикласти до життя, тому що це обговорюватиметься на 
уроці після переказу уривка. 

3. Якщо наявна ілюстрація «Аммон захищає стада царя Ламонія», приготуйтеся 
використати її на уроці (62535; набір ілюстрацій «Мистецтво євангелії» 310). 

Щоб розпочати урок, скористайтеся запропонованою вправою, якщо вважаєте 
її доречною, або вашою власною. 

Напишіть на дошці такі слова: Знати, Відчувати, Робити. 

• Як ці слова можуть стосуватися місіонерської роботи? 

Старійшина Карлос Е. Асай розповів про такий випадок: 

«Не так давно я чув свідчення одного новонаверненого—одного юнака, який 
був глибо зворушений Духом. Разом з іншим він зазначив, що мав велике 
бажання поділитися відновленою євангелією зі своєю родиною і друзями. 
Зі сльозами на очах і тремтінням у голосі він сказав: 

«Я хочу, щоб вони знали те, що знаю я. 

Я хочу, щоб вони відчували те, що відчуваю я. 

Я хочу, щоб вони робили те, що роблю я». 

Існує місіонерський дух—дух, який примушує нас бути чутливими до тих, 
хто живе поруч з нами, і турбуватися про благополуччя інших. І кожен, 
хто будь-коли відслужив почесну місію, допомагав у наверненні друга, 
підтримував сина або доньку в місіонерському служінні чи насолоджувався 
близьким спілкуванням з місіонерами, буде свідчити про його реальність» 
(у Conference Report, Oct. 1976, 58 або Ensign, Nov. 1976, 42). 
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Поясніть, що після свого навернення, сини Мосії відчули величезне бажання 
ділитися євангелією з іншими. їхній досвід є одним з найбільших прикладів 
місіонерського служіння, описаного в Писаннях. На цьому уроці обговорювати-
меться те, яким чином вони стали знаряддям в руках Бога для приведення 
Ламанійців до знання про істину. 

З молитвою виберіть уривки з Писань, запитання та інші матеріали для уроку, 
що відповідатимуть найповнішою мірою потребам учнів. Обговоріть, як 
вибрані уривки з Писань застосовувати у повсякденному житті. Заохочуйте 
учнів ділитися випадками з життя, що стосуються принципів, описаних 
у Писаннях. 

1. Сини Мосії проповідують євангелію Ламанійцям. 

Поясніть, що коли Алма йшов до землі Мантія, він зустрів синів царя Мосії, які 
поверталися зі свого 14-річного місінерського служіння Ламанійцям. В Алмі 17-26 
описано досвід і проповідування синів Мосії протягом їхньої місії. Прочитайте 
і обговоріть Алма 17:1-8. 

• Чому сини Мосії були такими сильними і вмілими вчителями? (Див. Алма 
17:2-4. Напишить на дошці заголовок Ключі до успішної місіонерської роботи. 
Під заголовком напишіть Навчатися, поститися і молитися.) Яким чином 
наша власна гідність і підготовка впливають на нашу спроможність бути 
ефективним знаряддям для Господа? Які благословення, як ви бачили, 
отримував місіонер або ще хтось, завдяки особистій підготовленості. 

• На які жертви пішли сини Мосії, щоб виконати свою місіонерську роботу? 
(Див. Алма 17:5-6.) Чому вони бажали це робити? (Див. Алма 17:9,16; див. 
також Мосія 28:1-3. На дошці напишить Любити Бога й інших.) Як ми можемо 
розвивати любов до інших і турботу про них, як це показали сини Мосії? 

• Сини Мосії пішли проповідувати «закам'янілому і жорстокому народові» 
(Алма 17:14). Яку втіху і пораду дав їм Господь, щоб допомогти їм приготуватися 
до своєї місії? (Див. Алма 17:10-11.) Як почували себе сини Мосії після того, 
як вони отримали таку втіху і настанови від Господа? (Див. Алма 17:12.) Як ці 
вірші можуть допомогти нам, коли ми постаємо перед труднощами у наших 
покликаннях? 

2. Аммон служить царю Ламонію і навчає його. Багато людей навертаються 
до віри. 

Попросіть призначеного учня коротко переказати події, описані в Алма 17:19-39. 
Потім прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Алма 17:19-39; 18; 19. Якщо ви 
використовуєте ілюстрацію, на якій Аммон захищає отари царя, покажіть її зараз. 

• Чому серце Аммона «сповнилося радістю», коли отари царя було розігнано? 
(Див. Алма 17:29.) Як Аммон скористався цією ситуацією, щоб вона допомогла 
йому? (Див. Алма 17:30-39.) 

• Якою була реакція царя, коли слуги розповіли йому про те, як Аммон захищав 
його отари? (Див. Алма 18:2-5.) Що Аммон робив, коли цар запитав про нього? 
(Алма 18:8-9. На дошці напишіть Служити і розвивати довіру.) Яким чином це 
підготувало царя Ламонія до того, щоб бути навченим? (Див. Алма 18:10-11.) 

• Як слуги царя звернулися до Аммона, коли він прийшов до царя? 
(Див. Алма 18:13.) Як слова Аммона, спрямовані до царя Ламонія, показують, 
що Аммон залишався смиренним слугою? (Див. Алма 18:14-17.) 

Обговорення 
і застосування 
Писань 
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• Чому, на вашу думку, було важливо, щоб Аммон служив царю, перш ніж 
зробити спробу навчати його? Яким чином служіння і встановлення стосунків 
довіри з іншими допомагає нам ознайомити їх з євангельським посланням? 
Як ми можемо служити тим, кого навчаємо? 

• Коли Аммон почав навчати царя Ламонія, яким чином він допоміг йому 
отримати розуміння про Бога і небеса? (Див. Алма 18:24-33. Він навчав у такий 
спосіб, щоб цар міг зрозуміти.) Як ми можемо скористатися цим прикладом, 
коли навчаємо євангелії? 

• Після того, як Аммон встановив стосунки взаєморозуміння з царем 
Ламонієм, яким важливим ученням він навчав його? (Див. Алма 18:34-39. 
На дошці напишіть Навчати плану спокутування з Писань.) Чому Книга 
Мормона є важливим знаряддям для навчання цим істинам у наші дні? 

• Що зробив цар Ламоній після того, як він почув слова Аммона і повірив у них? 
(Див. Алма 18:40-41.) Чому людям, після того, як вони навчилися принципам 
євангелії, необхідно шукати прощення? Чому молитва є необхідною 
у процесі навернення? 

• Після молитви цар Ламоній упав на землю. Яким чином цариця показала 
свою віру, коли здавалося, що Ламоній помер? (Див. Алма 19:1-5, 8-9.) 

• На чому наголошував Ламоній, коли розмовляв з царицею після навернення? 
(Див. Алма 19:12-13.) 

• Після розмови з царицею, Ламоній знову впав на землю, так само, як і цариця, 
і всі слуги, крім Авіш (Алма 19:13,15-16). Ким була Авіш? (Див. Алма 19:16-17. 
Коли учні обговорюватимуть Авіш, ви можете вказати, що вона служить 
прикладом того, як можна залишатися наверненим до Господа, навіть коли 
усі навколо не є такими.) Що зробила Авіш, коли зрозуміла, що трапилося? 
(Див. Алма 19:17.) Як ми можемо краще розпізнати можливість, щоб ділитися 
євангелією, і скористатися нею? 

• Якою була реакція людей, коли вони прийшли у дім царя? (Див. Алма 19:18-28.) 
Як Авіш намагалася вирішити суперечку між людьми? (Див. Алма 19:28-29.) 
Яким чином цар і цариця виявили своє навернення після того, як піднялися? 
(Див. Алма 19:29-31, 33.) 

• Чого, на вашу думку, Мормон хотів навчити нас, використовуючи випадок 
з Аммоном і царем Ламонієм та його народом? (Див. Алма 19:36. Серед 
відповідей може бути і така: рука Господа «простерта до всіх людей, які 
покаються і повірять в його ім'я».) 

3. Дух веде Аммона, щоб звільнити його братів. Батько Ламонія навертається 
до віри. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Алма 20-22. 

• Що Ламоній хотів зробити, після того, як Церкву було встановлено в його 
царстві? (Див. Алма 20:1.) Чому так важливо для новонавернених ділитися 
їхнім свідченням з іншими? Як ми можемо і на далі зберігати такий ентузіазм? 

• Яким чином розмова між Ламонієм і його батьком демонструє глибину 
навернення Ламонія? (Див. Алма 20:13-15.) 

• Що здивувало батька царя Ламонія в Аммоні? (Див. Алма 20:26-27.) Чому 
любов і свідчення мають таку велику силу для пом'якшення сердець людей? 
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(Запропонуйте учням розповісти про випадки того, коли любов і свідчення 
інших пом'якшили їхні серця і серця членів їх родини або друзів.) 

Поясніть, що Алма 21 починається з розповіді брата Аммона, Аарона, і його 
братів. Вони проповідували євангелію Амалекійцям і Амулонійцям у Єрусалимі, 
але у цих Нефійців, які відступилися, сильно закам'яніли серця, і вони відмо-
влялися слухати. Аарон зі своїми братами почав проповідувати на землі Міддонії, 
де їх було кинуто до в'язниці і де вони зазнали жорстокого поводження. 

• Що зробили Аарон і його брати, як тільки їх було звільнено з в'язниці, 
нагодовано і одягнено? (Див. Алма 21:14-15. На дошці напишіть Просуватися 
вперед, незважаючи на труднощі.) Чому так важливо для нас продовжувати нашу 
роботу в царстві Бога, навіть коли перед нами постають горе і нещастя? 

• Як Аарон і його брати дізналися, куди їм треба йти, щоб навчати євангелії? 
(Див. Алма 21:16.) Які благословення вони отримали, коли Дух вів їх? (Див. 
Алма 21:17.) Які благословення отримували ви, коли слухалися підказок Духа? 

• Дух привів Аарона в дім батька царя Ламонія (Алма 22:1). Яким чином 
приклад Аммона допоміг приготувати батька Ламонія до того, щоб бути 
навченим? (Див. Алма 22:2-3. На дошці напишіть: Бути хорошим прикладом.) 
Чи бачили ви, як приклад членів Церкви допомагає іншим змінитися 
на краще? 

• Яким чином те, як Аарон навчав батька Ламонія, подібне до того, як Аммон 
навчав Ламонія? (Порівняйте Алма 18:24-39 і Алма 22:7-14.) Що сказав Аарон, 
коли батько Ламонія запитав про те, що йому слід робити, щоб отримати 
надію на спокутування? (Див. Алма 22:16. Запишіть відповіді учнів на дошці. 
До них можуть входити і ті, що перераховані нижче.) 

а. Вклонитися перед Богом. 
б. Покаятися у гріхах. 
в. Звертатися до імені Бога з вірою. 

• На які жертви бажав піти цар, щоб пізнати Бога? (Див. Алма 22:15,17-18.) 
Чого ми можемо навчитися на прикладі царя? 

Стосовно Алма 22:15,18 Президент Езра Тефт Бенсон сказав: «Кожен з нас 
повинен залишити свої гріхи, якщо ми хочемо дійсно пізнати Христа. 
Бо ми не пізнаємо його, поки не станемо такими, як він. Існують такі, як цей 
цар, які мають молитися доти, доки і вони також не вирвуть «з коренем 
цей злочестивий дух» з себе, щоб вони могли знайти таку саму радість» 
(у Conference Report, Oct. 1983, 63 або Ensign, Nov. 1983, 43). 

• Так само, як і його син Ламоній, цар був фізично охоплений Духом. Після 
того, як цар встав, він виголосив своє свідчення, і багато людей було навернено 
завдяки тому, що з ним сталося (Алма 22:18-26). Що зробив цар після свого 
навернення, що допомогло місіонерам привести тисячі до пізнання Господа? 
(Див. Алма 22:26; 23:1-6.) Які випадки відбулися з вами чи про які ви дізналися, 
коли навернення однієї людини позитивно вплинуло на багатьох інших? 

Зазначте, що сучасний підхід до місіонерської роботи подібний до того, який 
був у Аммона і Аарона: місіонерів заохочують встановлювати стосунки довіри, 
слідувати настановам Духа і навчати плану спокутування з Писань. 

Якщо підказує Дух, свідчіть про істини, які обговорювалися на уроці. 

Заключна частина 
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26 «Навернений до Господа» 

Алма 23-29 

Мета уроку 

Підготовка 
до уроку 

Запропонований 
хід уроку 

Вправа на 
концентрацію 
уваги 

Обговорення 
і застосування 
Писань 

Заохочувати учнів посилювати їх навернення і збільшувати їх бажання 
допомагати іншим навертатися до Господа. 

1. З молитвою читайте такі уривки з Писань і розмірковуйте над ними: 

а. Алма 23-24. Тисячі Ламанійців навертаються, після того, як їх навчали 
сини Мосії. Навернені Ламанійці називають себе Анті-Нефій-Легії. На знак 
свідчення Богові, що вони ніколи не грішитимуть знову через пролиття 
крові, Анті-Нефій-Легії закопують в землю свої мечі і відмовляються взяти 
їх, коли армія Ламаніців атакує. 

б. Алма 27-28. Аммон веде Анті-Нефій-Легїїв до Нефійців, щоб знайти 
безпеку. Нефійці дають Анті-Нефій-Легіям землю Єршон і обіцяють 
захищати їх від ворогів. Ламанійці знову приходять на битву з Нефійцями, 
але зазнають поразки. 

в. Алма 26-29. Аммон пишається Господом, коли аналізує успіхи, яких він і 
його брати досягли у проповідуванні Ламанійцям. Алма бажає, щоб кожен 
міг мати радість через покаяння і план викуплення. 

2. Якщо наявна ілюстрація «Анті-Нефій-Легії закопують свої мечі», приготуйтеся 
використати її на уроці (62565; набір ілюстрацій «Мистецтво євангелії» 311). 

Щоб розпочати урок, скористайтеся запропонованою вправою, якщо вважаєте 
її доречною, або вашою власною. 

Запитайте в учнів: 

• Які риси чи спосіб поведінки притаманні людям, які дійсно навернулися? 

Поясніть, що на цьому уроці буде обговорюватися група людей, навернення 
яких до Господа було таким глибоким, що у Писаннях записано, що вони 
«ніколи не відпали» (Алма 23:6). 

З молитвою виберіть уривки з Писань, запитання та інші матеріали, що 
відповідатимуть найповнішою мірою потребам учнів. Обговоріть, як вибрані 
уривки з Писань застосовувати у повсякденному житті. Заохочуйте учнів 
ділитися випадками з життя, що стосуються принципів, описаних у Писаннях. 

1. Анті-Нефій-Легії навертаються до Господа. 

Обговоріть Алма 23-24. Запропонуйте учням прочитати вголос вибрані вірші. 
Нагадайте учням, що батька Ламонія, який був царем усіх Ламанійців, було 
навернено завдяки ученню Аарона (Алма 22). 
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• Що зробив цар Ламанійців після того, як його було навернено? (Див. Алма 
23:1-2.) Чому він це зробив? (Див. Алма 23:3.) Якими були наслідки цієї заяви 
і дії з боку Аарона і його братів, які послідували за нею? (Див. Алма 23:4-7.) 

• Які дії з боку навернених Ламанійців показували, що їхнє навернення 
було дійсним і щирим? (Коротко запишіть відповіді учнів на дошці. 
Деякі з відповідей подано нижче разом із запитаннями, щоб пожвавити 
обговорення.) 

а. Бони «були навернені до Господа» (Алма 23:6). Чому так важливо, щоб 
Ісус Христос був у центрі нашого навернення? Які інші причини можуть 
привабити людей до Церкви? (Відповіді можуть включати: робота місіо-
нерів, вплив друзів або привабливі соціальні програми.) Чому самі по собі 
ці умови не можуть призвести до істинного навернення? 

б. Вони «забажали,... щоб... вони могли відрізнятися від їхніх братів» 
(Алма 23:16). Яким чином навернені Ламанійці вирішили відрізнити себе 
від своїх братів, які залишалися злочестивими? (Див. Алма 23:16-18; 27:27-30.) 
Яким чином ми відрізняємося від світу, коли навертаємося? Чому важливо 
відрізнятися у такий спосіб? 

в. Вони виражали вдячність Богові навіть у часи труднощів і випробувань 
(Алма 24:6-10, 23.) Перед якими випробуваннями постали Анті-Нефій-Легії 
в результаті навернення? (Див. Алма 24:1-2, 20-22, 27:1-3.) Незважаючи на 
ці випробування, за що вони були вдячними? (Див. Алма 24:7-10.) Яким 
чином вдячність Богу допомагає нам зустрічати труднощі й випробування? 

г. «Вони взяли свої мечі,... і вони заховали їх глибоко в землю» (Алма 24:15-17). 
Якщо ви використовуєте ілюстрацію, де зображено Анті-Нефій-Легіїв, 
покажіть її зараз. Чому Анті-Нефій-Легії поховали мечі та іншу зброю? 
(Див. Алма 23:7; 24:11-13,18-19.) Чому було важливим, щоб вони поховали 
свою зброю, а не просто пообіцяли не використовувати її? Як ми інколи 
можемо «боротися... проти Бога»? Що ми можемо зробити, щоб поховати 
«зброю своїх бунтів»? 

г. Вони показували велику любов до своїх братів (Алма 26:31). Яким чином 
бажання Анті-Нефій-Легіїв поховати свою зброю показувало любов до 
їхніх братів так само як до Бога? (Див. Алма 24:18; 26:32-34.) Яким чином 
навернення може збільшити любов людини до інших? 

• Якою була реакція ненавернених Ламанійців, коли вони побачили, що Анті-
Нефій-Легії не використають свою зброю проти них? (Див. Алма 24:20-27.) 
Чого ми, згідно з Мормоном, можемо навчитися з цієї оповіді? (Див. Алма 24:27; 
зверніть увагу на зауваження Мормона, яке починається зі слів «отже ми 
бачимо».) 

2. Анті-Нефій-Легії шукають безпеки серед Нефійців. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Алма 27-28. 

• Чому Аммон і його брати переконували Анті-Нефій-Легіїв піти в землю 
Зарагемля, де жили Нефійці? (Див. Алма 27:1-5.) Чому цар не наважувався 
вести свій народ до Зарагемлі? (Див. Алма 27:6.) Що переконало царя піти до 
Зарагемлі? (Див. Алма 27:7-14.) Як наша віра в Господа може допомогти нам, 
коли перед нами постає ситуація, якої ми боїмося? 

• Що зробили Нефійці, коли Аммон попросив їх пустити Анті-Нефій-Легіїв 
на свої землі? (Див. Алма 27:20-26.) Яким чином Нефійці допомогли Анті-
Нефій-Легіям дотримуватися завіту з Господом? Як ми можемо допомогати 
іншим залишатися наверненими до Господа? 
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Зазначте, що з того часу, як Анті-Нефій-Легії осіли в Єршоні, їх почали 
називати народом Аммона (Алма 27:26). Надалі у Книзі Мормона, і до кінця 
вивчення курсу євангельського вчення, вони будуть називатися народом 
Аммона або Аммонійцями. 

• Яка велика трагедія сталася після того, як народ Аммона поселився на землі 
Єршон? (Див. Алма 28:1-3.) Після цієї великої битви багато людей тужили за 
тими, хто був убитий під час битви (Алма 28:4-6). Чому одні, з тих хто тужили, 
боялися, у той час, як інші раділи? (Див. Алма 28:11-12.) Про що ми можемо 
дізнатися з такої поведінки? (Див. Алма 28:13-14.) 

3. Аммон і Алма радіють по закінченні Господньої роботи. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Алма 26 і 29. Зазначте, що в Алма 26 
описані почуття Аммона стосовно успіху, який мав він і його брати у пропо-
відуванні євангелії Ламанійцям. В Алма 29 описані почуття Алми щодо успіху 
Аммона і його братів, а також виражено бажання Алми стосовно того, що всі 
люди повинні мати можливість почути і сприйняти євангелію. 

• Які «великі благословення» дав Господь Аммону і його братам? (Див. 
Алма 26:1-9.) Яким чином ми можемо стати ефективним «знаряддям у руках 
Бога для виконання [його] великої роботи»? (Див. Алма 26:22.) 

• Якою була відповідь Аммона, коли Аарон почав докоряти його за вихва-
ляння? (Див. Алма 26:10-16, 35-37.) Як ми можемо «хвалитися [нашим] Богом» 
і «пишатися Господом»? Яким чином Господь благословляв вас надзвичайною 
силою, щоб допомогти звершити його роботу? 

• Якою була реакція народу Зарагемлі, коли Аарон і його брати вперше 
оголосили про свій намір іти на місію до Ламанійців? (Див. Алма 26:23-25.) 
Чого нас може навчити ця ситуація стосовно упередженості щодо того, як 
люди можуть сприймати євангелію, замість того, щоб дати їм можливість 
прийняти або заперечити її самостійно? Яким чином ми можемо подолати 
цю тенденцію? 

• Чого ми можемо навчитися від Аммона і його братів стосовно того, як нам 
слід ставитися до труднощів? (Див. Алма 26:27-30.) Яким чином терпіння 
і довіра Господу допомогли вам успішно вийти із складної ситуації? 

• Чому Алма хотів бути ангелом? (Див. Алма 29:1.) Якими були б наслідки, 
за словами Алми, якби «кожна душа» покаялася і прийшла до Бога? 
(Див. Алма 29:2; див. також Алма 28:14.) Які випадки навчили вас тому, що 
життя за євангелією приносить радість у ваше життя? 

• Чому Алма відчував, що грішить у своєму бажанні бути ангелом? 
(Див. Алма 29:3, 6-7.) Як ми можемо бути задоволені тим, що Господь 
дав нам, і у той же час мати бажання рости і ставати кращими? 

• Алма сказав, що Бог «дарує людям згідно з їхнім бажанням, чи то є смерть, 
чи то є життя» (Алма 29:4). Що це означає? (Див. 2 Нефій 2:27.) 

• Алма радіє тому, що Господь зробив для нього і для його батьків (Алма 
29:10-13). Що Господь зробив для вас і вашої родини, що змушує вас радіти? 
(Запропонуйте учням поміркувати над цим питанням мовчки, якщо вони 
не захочуть ділитися своїми думками з класом.) 
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Урок 26 

Прогляньте ще раз способи, завдяки яким Анті-Нефій-Легії показали, що вони 
дійсно навернулися. 

Запропонованими матеріалами можна доповнити урок. Ви можете 

використати цю ідею як частину уроку. 

Місіонерська робота приносить любов і радість 

Аммон звертав увагу на любов і радість, яка виникає між місіонерами і тими, 
кого вони навчають (Алма 26:1-4, 9,11,13, 30-31, 35). Запропонуйте учням 
виразити любов, яку вони відчувають до людей, які навчали їх євангелії, або 
радість, яку вони відчули, коли самі ділилися євангелією з іншими. 

Заключна частина 

Додаткова ідея 
для навчання 
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Урок 

27 
Допомогти учням навчитися розпізнавати і спростовувати хибні учення 
і залишатися вірними свідченням про Ісуса Христа. 

1. З молитвою читайте такі уривки з Писань і розмірковуйте над ними: 

а. Алма 30:1-18. Коригор, Антихрист, зводить багатьох людей в Зарагемлі, 
проповідуючи те, що «не повинно бути ніякого Христа» і «що б людина 
не зробила, то не є злочин». 

б. Алма 30:19-60. Коригор намагається проповідувати в Єршоні і Гедеоні. 
Люди відмовляються слухати і приводять його до своїх провідників. Після 
цього Коригора приводять до Алми, який свідчить про пришестя Христа 
і про існування Бога. Коригор вимагає ознаки і стає німим. 

в. Алма 31. Алма очолює місію, щоб відновити Зорамійців, які відступилися, 
які прийняли хибні вірування і гордовиту форму поклоніння. 

2. Попросіть учня прочитати вголос Алма 31:15-18, а іншого учня приготуватися 
прочитати вголос Алма 31:26-35. 

Щоб розпочати урок, скористайтеся запропонованою вправою, якщо вважаєте 
її доречною, або вашою власною. 

Попросіть учнів подумати про місце, яке існує, але в якому вони ніколи не були. 

• Чому ви вірите, що це місце існує? 

Поясніть, що на цьому уроці обговорюватиметься людина, яка проголошувала, 
що ми не можемо знати про речі, які ми не бачили. Коригор доводив, що 
людина, яка не бачила Бога, не може знати про його існування. Але так само, 
як у нас є оповіді інших, які допомагають знати про місця, яких ми не бачили, 
у нас є свідчення пророків, Писання і дар Святого Духа, які допомогають нам 
знати, що Бог дійсно існує, і що його євангелія істинна. 

Зазначте, що учення Коригора притаманні і сьогоднішньому світу. Розуміння 
того, як люди реагували на його обман, може допомогти нам, коли ми 
постанемо перед такими ж хибними філософіями й ідеями. 

З молитвою виберіть уривки з Писань, запитання та інші матеріали для уроку, 
що відповідатимуть найповнішою мірою потребам учнів. Обговоріть, як 
вибрані уривки застосовувати у повсякденному житті. Заохочуйте учнів ділитися 
випадками з життя, що стосуються принципів, описаних у Писаннях. 

Мета уроку 

Підготовка 
до уроку 

Запропонований 
хід уроку 

Вправа на 
концентрацію 
уваги 

Обговорення 
і застосування 
Писань 
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«Все вказує на те, 
що Бог є» 

Алма 30-31 



1. Коригор зводить серця багатьох людей в Зарагемлі. 

Обговоріть Алма 30:1-18. Запропонуйте учням прочитати вголос вибрані вірші. 
Поясніть, що після того, як народ Аммона поселився в землі Єршон, після того, 
як войовничих Ламанійців було вигнано з землі, Нефійці жили в мирі протягом 
16-го року правління суддів і більшу частину 17-го. 

• Що сталося під кінець 17-го року, що порушило мир серед народу? (Див. 
Алма 30:6,12.) Хто такий Антихрист? (Див. Bible Dictionary, «Antichrist», 609, де 
сказано, що Антихрист— це «хтось або щось, що схоже на істинну євангелію 
або план спасіння, і відкрито або таємно налаштоване проти Христа».) 

• Якими були хибні учення, які Коригор поширював серед людей Зарагемлі? 
(Нехай учні прочитають Алма 30:12-18, щоб знайти відповіді на це запитання. 
Деякі з відповідей подано нижче.) 

а. Не буде «ніякого Христа... Ви не можете знати про те, чого не бачите; 
отже ви не можете знати, чи буде такий Христос» (Алма 30:12-15). Якщо 
ви використовували вправу на концентрацію уваги, зверніться до неї 
і коротко обговоріть дещо з того, що, як ви знаєте, існує, але чого ми могли 
не бачити. 

б. «Жодна людина не може знати про те, що має статися» (Алма 30:13). 
Зазначте, що це суперечило заявам Коригора: неможливо знати про те, 
що має статися і в той же час проголошувати, що не буде ніякого Христа. 

в. Віра в спокуту— «це наслідок божевільного розуму» (Алма 30:16). 
г. «Кожна людина процвітає відповідно до свого генія, і . . . кожна людина 

перемагає відповідно до своєї сили» (Алма 30:17). 
г. «Що б людина не зробила, то не є злочин» (Алма 30:17). 
д. «Коли людина мертва, то настає кінець їй» (Алма 30:18). 

• Як учення Коригора вплинуло на людей, які його слухали? (Див. Алма 30:18.) 
Чому ці учення привели б людей до гріха? У який спосіб на вибір, який 
ми здійснюємо кожного дня, впливає наше знання про Ісуса Христа, спокуту 
і життя після смерті? 

2. Коригора приводять до Алми, який свідчить про пришестя Христа. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Алма 30:19-60. Поясніть, що після 
поширення своїх хибних учень в Зарагемлі, Коригор спробував проповідувати 
те ж саме людям в Єршоні й Гедеоні. Однак, на відміну від народу Зарагемлі, 
ці люди показали гідний приклад того, як нам слід відповідати, коли перед 
нами постають люди на зразок Коригора. Напишіть на дошці заголовок: 
Як відповідати сучасним Коригорам. Перерахуйте під ним ідеї, запропоновані 
у цьому розділі, протягом їхнього обговорення. 

• Що зробив народ Аммона, коли Коригор намагався поширити серед них 
свої хибні учення? (Див. Алма 30:19-21.) Яким чином їхні вчинки показують, 
що вони були «мудрішими», ніж Нефійці в Зарагемлі? (Народ Зарагемлі 
слухав хибні учення Коригора; народ Аммона і люди в Гедеоні—ні.) 
Як ми можемо бути мудрими і проникливими у подібних ситуаціях? 
(Під заголовком на дошці напишіть: Бути мудрими.) 

• Які хибні звинувачення висунув Коригор проти Церковних провідників? 
(Див. Алма 30:23-24, 27-28, 31.) Чому, на вашу думку, він зробив це? Яким 
чином послух нашим Церковним провідникам в дійсності робить нас 
вільними, а не приводить у залежність, як це проголошував Коригор? 

121 



• Яким чином Алма відповів на звинувачення Коригора проти Церковних 
провідників? (Див. Алма 30:32-35. Напишіть на дошці: Знати істину.) Як 
знання істини допомагає нам, коли ми постаємо перед хибними ученнями? 

• Як Алма відповів на заяву Коригора про те, що Бога немає? (Див. Алма 30:39. 
Напишіть на дошці: Приносити особисте свідчення.) Які благословення ми 
отримуємо, коли приносимо свідчення про Ісуса Христа? 

• Що Алма зрозумів про Коригора? (Див. Алма 30:42.) Як ми можемо розпізнати 
між істинними і хибними ученнями? (Див. Мороній 10:5. Напишіть на дошці: 
Шукати проводу Святого Духа.) 

• Коли Коригор просив ознаки про існування Бога, які ознаки Алма привів 
як доказ того, що Бог живий? (Див. Алма 30:44. Алма привів свідчення «всіх 
цих твоїх братів», пророків, Писань і «усього». Напишіть на дошці: Навчати 
істині від пророків і з Писань.) Як ці докази допомогли укріпити вашу віру? 

• Навіть після свідчення Алми, Коригор продовжував наполягати, щоб йому 
було показано ознаку (Алма 30:45). Яку ознаку отримав Коригор? (Див. 
Алма 30:49-50.) Чому цю ознаку було дано? (Див. Алма 30:47.) Після того, як 
Коригор визнав, що його було обмануто, якою, за його словами, була причина 
того, що він ішов за дияволом? (Див. Алма 30:53.) 

• Що врешті-решт сталося з Коригором? (Див. Алма 30:54-56, 58-59.) Чому, 
на вашу думку, Мормон включив оповідь про Коригора у свої скорочені 
пластини? Чого ця оповідь навчає нас стосовно долі тих, хто перекручує 
шляхи Господа? (Див. Алма 30:60.) 

3. Алма очолює місію, щоб відновити віру Зорамійців, які відступилися. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Алма 31. 

• Чому Алма вирішив піти на місію, щоб відновити віру Зорамійців? (Див. 
Алма 1:1-6. Він був засмучений їх поклонінням ідолам. Крім того, Нефійці 
були стурбовані тим, що Зорамійці об'єднаються з Ламанійцями.) Чому 
Алма був впевнений, що він і його брати повинні проповідувати слово Бога? 
(Див. Алма 31:5.) Чи спостерігали ви, як слово Бога приносить зміни в життя 
людей? 

• Зорамійці були членами Церкви, але вони «впали у великі помилки» 
(Алма 31:8-9). Чому вони впали у відступництво? (Див. Алма 31:9-11.) 
Що ми можемо робити, щоб захистити себе від особистого відступництва? 

• Що Алма і його брати дізналися про спосіб поклоніння Зорамійців? (Див. 
Алма 31:12-23. Ви можете зазначити, що крім того, що Зораміці поклонялися 
не належним чином, вони «поверталися до своїх домів, ніколи не говорячи 
знову про Бога, доки вони не збиралися разом знову».) Як Алма і його брати 
відреагували, коли вони побачили це хибне поклоніння? (Див. Алма 31:19,24.) 

Поясніть, що в 31 розділі містяться дві молитви — одна Зорамійців, а інша — 
Алми. Попросіть призначених учнів прочитати ці молитви (див. розіл 
«Підготовка до уроку», пункт 2). Попросіть учнів подумати про різницю 
між двома молитвами, коли вони будуть їх читати. Деякі з основних пунктів 
кожної молитви містяться на наступній сторінці. 



Урок 27 

Молитва Зорамійців 
Бог був, є і завжди буде духом (Алма 31:15). 
«Ми не віримо в традиції наших братів» (Алма 31:16). 
«Христа не буде (Алма 31:16). 
Ми зможемо «бути спасенними», але всі інші будуть «скинутими... до пекла» 

(Алма 31:17). 
Інші відведені геть «дурними традиціями» (Алма 31:17). 
«Ми є вибраним і святим народом» (Алма 31:18). 

Молитва Алми 

«Дай ти мені силу, щоб я міг знести всі мої недуги» (Алма 31:30). 
«Заспокой ти мою душу в Христі» (Алма 31:31). 
«Дай мені успіх, а також моїм товаришам» (Алма 31:32). 
«Заспокой... душі [моїх товаришів] в Христі» (Алма 31:32). 
Допоможи нам привести Зорамійців «до тебе» (Алма 31:34-35). 
«Душі [Зорамійців] дорогоцінні» (Алма 31:35). 
«Дай нам ... силу і мудрість» (Алма 31:35). 

• Яким чином молитва Алми відрізнялась від молитви Зорамійців? 
(Ви можете порівняти гордовитість, егоїзм і зневір'я Зорамійців зі смиренням 
Алми, його любов'ю до інших і його вірою.) 

• Які риси Зорамійців стали для них найбільшою перешкодою для набування 
віри в Христа? (Див. Алма 31:24-29.) Як гордовитість впливає на наше 
поклоніння? (Див. Алма 15:17,34:38; УЗ 59:21.) Чому гордовитість є перешкодою 
для спасіння? 

• Серце Алми «засмутилося» через злочестивість Зорамійців. Він щиро молився, 
щоб йому разом з братами привести їх «знову... до Христа» (Алма 31:24, 34). 
Яку відповідальність ми маємо сьогодні перед тими, хто відійшов від учень 
Ісуса Христа? (Див. З Нефій 18:32.) Як молитва може допомогти нам, коли 
ми служимо місію або коли виконуємо різні покликання? 

• Які благословення отримав Алма і його брати? (Див. Алма 31:38.) Як Господь 
допоможе нам, якщо ми молитимемося з вірою про те, що є правильним? 
(Запропонуйте учням розповісти про випадки, коли Господь благословляв їх, 
якщо вони молилися з вірою.) 

Зазначте, що філософії Коригора і Зорамійців поширені у наші дні. В класі, на 
роботі, в засобах масової інформації, в книжках, а іноді й дома знайдеться 
хтось, хто проповідує хибні учення Коригора, щоб «перервати [наші] радощі» 
(Алма 30:22). І також, подібно до Зораміців, багато людей зосереджують 
свої серця на «марних речах світу» (Алма 31:27). Заохочуйте учнів укріплятися 
шляхом наполегливого вивчення Книги Мормона, щоденних молитв 
і постійного виконання заповідей Бога. 

Якщо підказує Дух, свідчіть про істини, які обговорювалися на уроці. 

Заключна частина 
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Урок 

28 «Слово є у Христі й веде 
до Спасіння» 

Алма 32-35 

Мета уроку 

Підготовка 
до уроку 

Запропонований 
хід уроку 

Вправа на 
концентрацію 
уваги 

Обговорення 
і застосування 
Писань 

Допомогти учням зрозуміти, що слово Бога приведе їх до Ісуса Христа, 
і заохочувати їх «підживлювати слово» у своїх серцях (Алма 32:40). 

1. З молитвою читайте такі уривки з Писань і розмірковуйте над ними: 

а. Алма 32:1-27. Алма заохочує смиренних Зорамійців удосконалювати віру 
і знайти місце у їхніх серцях для слова Бога. 

б. Алма 32:28-43. Алма порівнює слово Бога з насінням, яке сіють у людських 
серцях. Він навчає людей, що вони мають підживлювати слово з великою 
турботою, щоб одного дня отримати вічне життя. 

в. Алма 33. Алма наводить свідчення пророків про Ісуса Христа й закликає 
людей посіяти слово Бога у своїх серцях. 

г. Алма 34. Амулек свідчить про спокуту Ісуса Христа. Він наказує людям 
молитися і удосконалювати віру в спокуту. 

2. Якщо ви використовуєте вправу на концентрацію уваги, принесіть на урок 
насіння. 

Щоб розпочати урок, скористайтеся запропонованою вправою, якщо вважаєте 
її доречною, або вашою власною. 

Покажіть учням насіння, яке ви принесли на урок. Попросіть учнів уявити, що 
хтось дав їм насіння і сказав, що з нього виросте дерево, яке даватиме смачні 
плоди. 

• Що ви зробите, щоб дізнатися, чи з насіння насправді виростуть смачні 
плоди? 

Поясніть, що цей урок починається з обговорення Алма 32. У цьому розділі 
міститься промова, в якій Алма порівнює слово Бога з насінням. Він напучує 
групу смиренних Зорамійців «знайти місце, щоб [це] насіння могло бути 
посіяне» в їхніх серцях (Алма 32:28). Він обіцяє, що якщо вони підживлюватимуть 
насіння, воно буде рости, поки не стане деревом життя, плід якого є «найцін-
нішим» і «найсолодшим над усе солодке» (Алма 32:40-42). 

З молитвою виберіть уривки з Писань, запитання та інші матеріали для уроку, 
що відповідатимуть найповнішою мірою потребам учнів. Обговоріть, як 
вибрані уривки з Писань застосовувати у повсякденному житті. Заохочуйте 
учнів ділитися випадками з життя, що стосуються принципів, описаних 
у Писаннях. 
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1. Алма навчає смиренних Зорамійців удосконалювати віру і шукати місце 
у своїх серцях для слова Бога. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Алма 32:1-27. Нагадайте учням, що 
Алма, Амулек та їхні брати зайшли до однієї із Зорамійських синагог. Там вони 
почули, як Зорамійці проголошували, що «Христа не буде» (Алма 31:16-17). 
Почувши це хибне учення, Алма, Амулек і їхні брати розділилися, щоб пропо-
відувати слово Бога і свідчити про Христа (Алма 31:36-37; 32:1). 

• Коли Алма проповідував, біля нього зібрався великий натовп Зорамійців. 
Чому Алма дуже зрадів, коли ці Зорамійці підійшли до нього? (Див. Алма 
32:6-8.) Що мало відбутися, щоб приготувати цих людей почути слово Бога? 
(Див. Алма 32:2-5.) 

• Чому для цих Зорамійців було благословенням те, що вони були змушені 
бути покірливими? (Див. Алма 32:12-13.) Чому нам краще упокоритися самим, 
ніж бути примушеними до покірливості? (Див. Алма 32:14-16.) Як слово Бога 
може привести нас до покірливості? 

• Чому Алма навчав Зорамайців стосовно того, що означає мати віру? 
(Див. Алма 32:17-18,21.) Що, за словами Алми, є найпершим, що нам необхідно 
зробити, щоб розвивати віру в Бога? (Див. Алма 32:22.) Яким чином ми 
можемо отримати слово Бога? (Див. Алма 17:2; 32:23; УЗ 1:38; 18:33-36.) 

• До чого заохочував Алма своїх слухачів, щоб вони могли зрозуміти, що його 
слова істинні? (Див. Алма 32:26-27.) Що означає прокинутися і пробудити 
«сили нашого розуму»? Як ми можемо «зробити дослід» над словом Бога? 
(Див. Іоанн 7:17.) Що з вами відбувалося, коли ви зробили дослід над словом? 

2. Алма навчає людей підживлювати слово Бога у своїх серцях. 

Прочитайте і обговоріть Алма 32:28-43. 

• Порівнюючи слово Бога з насінням, Алма радив Зорамійцям знайти «місце, 
щоб насіння могло бути посіяне» в їхніх серцях (Алма 32:28). Що ми маємо 
робити, щоб «знайти місце» в наших серцях для слова Бога? 

• Згідно з Алмою, що люди починають відчувати, коли слово Бога посіяне 
в серцях? (Див. Алма 32:28-31, 33-35. Ви можете записати відповіді учнів на 
дошці.) Що, на вашу думку, означає відчувати, як слово розбухає «у [вашій] 
душі»? Яким чином Писання збільшують наші душі, просвітлюють наше 
розуміння і розширюють наш розум? (Див. Алма 37:8-9.) Яким чином слово 
Бога було смачним для вас? 

• Що нам треба продовжувати робити, коли слово Бога починає проростати 
в наших серцях? (Див. Алма 32:37.) Як ми можемо «підживлювати [слово] 
з великою старанністю»? (Див. Алма 32:41.) Що, на вашу думку, означає для 
слова «пустити коріння» в наших серцях і рости? (Алма 32:37). 

• Що станеться, якщо ми знехтуємо Словом і не будемо його підживлювати 
після того, як воно проросте в наших серцях? (Див. Алма 32:38-40.) Що ми 
можемо вчинити, що призведе до того, що наш грунт, тобто наші серця, 
стане неродючим? 

• Наприкінці своєї промови Алма порівнював Слово з деревом, яке виросло 
з насінини (Алма 32:37). Яке дерево він має на увазі? (Див. Алма 32:40-42.) 

Зверніться ненадовго до видіння про дерево життя, яке бачили Легій і Нефій. 
Нагадайте учням, що дерево життя є символом Ісуса Христа (див. с. 12 цього 
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посібника). Зазначте, що слово Бога, яке символізує жезл із заліза у цьому 
видінні, і насіння у промові Алми, приводять до Спасителя, якого символізує 
дерево життя. 

Стосовно Алма 32 старійшина Джеффрі Р. Холланд навчав: «У цій блискучій 
промові Алма веде читача від загального пояснення віри в, подібне до 
насінини, слово Бога до промови, яка зосереджена на вірі в Ісуса Христа як 
у Слово Бога» (Christ and the New Covenant [1997], 169). 

• Що є плодом дерева життя? (Вічне життя. Див. Алма 32:41; 33:23; див. також 
1 Нефій 15:36; УЗ 14:7.) 

3. Алма цитує свідчення пророків про Ісуса Христа і напучує людей 
посіяти слово Бога у їхні серця. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Алма 33. Поясніть, що після того, 
як люди вислухали промову Алми, вони захотіли знати «як їм треба починати 
виявляти свою віру» (Алма 33:1). Алма відповів, цитуючи учення пророків 
Зиноса, Зинока і Мойсея стосовно Ісуса Христа. 

• Яке учення Зиноса Алма переказав Зорамійцям? (Ви можете попросити 
учнів прочитати по черзі вірші з Алма 33:3-11.) Яку мету переслідував Алма, 
цитуючи учення Зиноса про молитву? (Див. Алма 33:11-14. Він хотів навчити 
Зорамійців виявляти віру в Сина Бога. Зазначте, що саме «через [свого] Сина» 
Небесний Батько чує молитви і відвертає свої вироки від нас.) 

• Алма сказав Зорамійцям, що пророк Зинок також свідчив про Христа 
(Алма 33:15). Чому навчав Зинок? (Див. Алма 33:16.) Чому це учення необхідно 
було переказати Зорамійцям? (Див. Алма 31:12,16-17.) 

• Алма говорив про мідного змія, якого Мойсей підняв у пустині (Алма 33:19; 
див. також Числа 21:9). Яким чином змій був прототипом, чи символом, Ісуса 
Христа? (Див. Алма 33:19; див. також Іоанн 3:14-16; Геламан 8:13-15.) Чого навчає 
розповідь Алми про мідного змія стосовно виявлення віри в Ісуса Христа? 
(Див. Алма 33:20-23; див. також Алма 37:46.) 

4. Амулек свідчить про спокуту Ісуса Христа. Він заповідає людям 
молитися і виявляти віру в покаяння. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Алма 34. Поясніть, що після того, як 
Алма закінчив промову, встав Амулек і почав навчати людей. 

• Алма і Амулек бачили, що люди все ще запитували себе, чи слід їм вірити 
в Христа (Алма 34:2-5). Як Амулек відповів на це запитання? (Див. Алма 34:6-8.) 
Як ми можемо отримати таке сильне свідчення про Христа? Яким чином 
Писання, пророки та інші свідки Ісуса Христа укріпили ваше свідчення про 
Нього? 

• Чому все людство загине без спокути Ісуса Христа? (Див. Алма 34:8-9; див. 
також Алма 22:14.) Чому Ісус був єдиним, хто міг викупити гріхи світу і спасти 
нас від наслідків падіння? (Див. Алма 34:10-12.) У чому полягає значення 
учення Амулека, що спокута є «жертвою... нескінченною і вічною»? 
(Див. Алма 34:14-16.) 

Старійшина Брюс Р. Макконкі навчав: «Людина не може воскреснути сама; 
людина не може спасти себе: людська сила не може спасти інших; людська 
сила не може викупити гріхи інших. Робота спокутування має бути нескінчен-
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Урок 28 

ною і вічною; вона має бути виконана нескінченною істотою; сам Бог має 
викупити гріхи світу» (A New Witness for the Articles of Faith [1985], 111-12). 

• Яким чином, на вашу думку, те, що радив Амулек в Алма 34:17-19, допомогло 
Зорамійцям, які вірили, що вони могли поклонятися тільки в синагогах 
і тільки раз на тиждень? Чого ми можемо навчитися з цієї поради? 

• Що Амулек заповів людям робити після того, як вони отримали так багато 
свідчень про Спасителя? (Див. Алма 34:30-31; див. також вірші 15-17, 
у яких вислів «віра в покаяння» вживається чотири рази.) Чому віра в Христа 
є важливою частиною покаяння? 

• Амулек застерігав про небезпеку відкладання, або перенесення, дня 
покаяння (Алма 34:31-36). Чому люди інколи відкладають покаяння? 
Яким чином порада в Алма 34:32 впливає на те, як нам жити кожного дня? 

Зазначте, що метою посадки фруктового дерева є можливість скуштувати його 
плід. Коли ми знаходимо місце, «щоб [слово] могло бути посіяне» в наших 
серцях, ми можемо сподіватись на його плід (Алма 32:28, 41). Прочитайте опис 
Алмою цього плода в Алма 32:41-42. Нагадайте їм, що плід—це вічне життя 
і що лише через спокуту Ісуса Христа ми можемо скуштувати цей плід 
(Алма 34:14-16). 

Якщо підказує Дух, свідчіть про істини, які обговорювалися на уроці. 

Запропонованими додатковими матеріаломи можна доповнити урок. 
Ви можете використати одну чи обидві ідеї як частину уроку. 

1. «Я бажаю, щоб ви запам'ятали це» (Алма 34:37) 

Щоб закінчити урок, запропонуйте учням прочитати вголос заключні слова 
Амулека до Зорамійців у Алма 34:37-41. 

2. Укріпляти нових членів Церкви 

• «Більш знатна частина Зорамійців» вигнала тих людей, які повірили в слова 
Алми і його братів (Алма 35:1-6). Як народ Аммона зустрів цих людей? 
(Див. Алма 35:7-9.) Чого цей прклад навчає нас стосовно того, як укріпляти 
новонавернених? 

Заключна частина 

Додаткові ідеї 
для навчання 
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Урок 

29 «Прихили вухо ДО МОЇХ СЛІВ» 

Алма 36-39 

Мета уроку 

Підготовка 

до уроку 

Запропонований 
хід уроку 

Вправа на 
концентрацію 
уваги 

Обговорення 
і застосування 
Писань 

Навчити учнів настановам Алми про те, що треба залишатися вірними 
у дотриманні законів євангелії, і допомогти батькам зрозуміти, як навчати 
праведних і неправедних дітей та давати їм настанови. 

1. З молитвою читайте такі уривки з Писань і розмірковуйте над ними: 

а. Алма 36-37. Алма розповідає про своє навернення і свідчить своєму синові 
Геламану. Він дає настанову Геламанові зберігати священні літописи. 

б. Алма 38. Алма хвалить свого сина Шиб лона за його вірність і заохочує його 
продовжувати жити в праведності, витерпівши до кінця. 

в. Алма 39. Алма осуджує свого сина Коріантона за аморальну поведінку 
і попереджає про наслідки такого гріха. 

2. Якщо наявна ілюстрація «Золоті пластини», приготуйтеся використати її під 
час уроку (набір ілюстрацій «Мистецтво євангелії» 325). 

Щоб розпочати урок, скористайтеся запропонованою вправою, якщо вважаєте 
її доречною, або вашою власною. 
Запитайте в учнів: 

• Яка найкраща з порад чи настанов, які ваші батьки будь-коли давали вам? 
Чому ця порада або настанова була такою цінною? 

Дайте час, щоб учні подумали, а потім запропонуйте їм дати відповідь. 

Поясніть, що розділи, які будуть обговорюватися на цьому уроці, містять слова 
настанов, які Алма давав своїм синам Геламану, Шиблону і Коріантону. Слова 
його настанов стосуються також і нас. 

З молитвою виберіть уривки з Писань, запитання та інші матеріали для уроку, 
що відповідатимуть найповнішою мірою потребам учнів. Обговоріть, як 
вибрані уривки з Писань застосовувати у повсякденному житті. Заохочуйте 
учнів ділитися випадками з життя, що стосуються принципів, описаних 
у Писаннях. 

1. Алма ділиться своїм свідченням і передає літописи сину Геламану. 

Обговоріть Алма 36-37. Запропонуйте учням прочитати вголос вибрані вірші. 

• Алма 36 містить свідчення Алми, яке він приносить своєму сину Геламану 
(зверніть особливу увагу на вірші 3-5 і 26-28). Чому так важливо для дітей 
чути свідчення своїх батьків? Яким чином свідчення ваших батьків вплинуло 
на ваше життя? 
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• Частиною свідчення Алми була розповідь Геламану про своє навернення 
(Алма 36:6-24; див. також Алма 38:7-9, де Алма розповідає про своє навернення 
своєму сину Шиблону, і урок 20, в якому обговорюється навернення Алми 
більш детально). Чому, на вашу думку, Алма розповів історію свого навер-
нення синам? Яку користь ви мали, коли чули про те, як були навернені 
інші люди? 

• Алма багато разів заохочував Геламана наслідувати свій приклад. (Ви можете 
проглянути з учнями деякі з висловлювань, поданих нижче, які ілюструють 
настанови Алми Геламану.) Чому важливо для батьків показувати праведний 
приклад своїм дітям? 

а. «Я б хотів, щоб ти зробив так, як зробив я» (Алма 36:2). 
б. «Я благаю тебе, щоб ти прислухався до моїх слів і навчився від мене» 

(Алма 36:3). 
в. «Ти також мусиш зберігати у пам'яті, як я робив» (Алма 36:29). 
г. «Ти мусиш знати, як я знаю» (Алма 36:30). 

• Якщо ви використовуєте ілюстрацію «Золоті пластини», покажіть її зараз. 
Яким чином Алма звертав особливу увагу Геламана на важливість ведення 
літописів? (Див. Алма 37:1-2,6-12.) Яким чином ведення літописів було «малим 
і простим», що мало призвести до «великого»? (Алма 37:6-7). Що «велике» 
можуть зробити для нас Писання, якщо ми старанно вивчатимемо їх? 
(Див. Алма 37:8-10.) 

• Чого, за словами Алми, Геламан повинен був навчати народ? (Див. Алма 
37:32-34.) Яким чином батьки, вчителі та інші дорослі можуть допомогти 
молоді сьогодні вчитися «мудрості змолоду»? (Алма 37:35). 

• Попросіть учня прочитати вголос Алма 37:36-37. Як впливала на ваше життя 
спроба наслідувати ці настанови? Як ми можемо більше звертати увагу на 
ці настанови? 

• Яким чином Алма порівняв слово Бога і Ліягону (Див. Алма 37:38-45.) Що нам 
треба робити, щоб слово Бога стало Ліягоною для кожного з нас? 

• Алма радив Геламану: «Не дозволяй нам бути ледачими, через легкість 
шляху» (Алма 37:46; див. також Числа 21:5-9; 1 Нефій 17:41). У якому розумінні 
шлях до вічного життя легкий? Чому легкість шляху є каменем спотикання 
для деяких людей? Як ми можемо зосередитись на простій, спасаючій вірі 
в Христа? Як ми можемо сподіватися на Бога і жити? (Алма 37:47). 

2. Алма хвалить і підбадьорює свого сина Шиблона. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Алма 38. Зазначте, що Алма свідчив 
також своєму сину Шиблону і розповідав Шиблону про своє навернення. 
(Алма 38:6-9). 

• Які риси Шиблона принесли велику радість його батьку? (Див. Алма 38:2-4.) 
Чому важливо, щоб батьки визнавали хороші риси і праведне життя своїх 
дітей і хвалили їх за це? 

• Попросіть учня прочитати вголос Алма 38:5. Як те, що ви покладалися на 
Бога, допомогло вам у годину випробувань і горя? 

• Незважаючи на те, що Шиблон був сповненим віри, Алма завершив свою 
настанову сину застереженням (Алма 38:10-15). Чому важливо навіть 
для праведних отримувати настанови і застереження? Як нам навчитися 
отримувати подібні настанови і застереження зі смиренням? 
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• Алма радив Шиблону продовжувати вивчати слово Бога і бути «старанним 
і стриманим», користуючись «сміливістю, а не зухвалістю» (Алма 38:10,12.) 
Як ми можемо виконувати цю настанову, коли ділимося нашими віруваннями 
з іншими? 

• Алма застерігав Шиблона не вихвалятися ні власною мудрістю, ні силою 
(Алма 38:11). Яким чином гордовитість нашою власною мудрістю або силою 
веде нас до більших гріхів? Як ми можемо подолати цю гордовитість? 
(Див. Алма 38:13-14. Ми можемо визнавати свою «нікчемність перед Богом 
у всі часи».) 

• Алма радив Шиблону «стримува[ти] усі свої пристрасті» (Алма 38:12). 
Ви можете звернути увагу на те, що призначення вуздечки для коня—це 
стримування і керування ним. Що означає стримувати наші пристрасті? 
Чому ми повинні стримувати наші пристрасті, щоб «сповни[тися] любові»? 

3. Алма напучує свого сина Коріантона покаятися. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Алма 39. Зазначте, що настанови Алми 
сину Коріантону дещо відрізнялися від тих, які він давав іншим синам. Геламан 
і Шиблон жили праведно, але Коріантон вчинив тяжкі гріхи. 

• Які гріхи вчинив Коріантон? (Див. Алма 39:2-3.) Чому сексуальна аморальність 
є сумним гріхом? 

Старійшина Бойд К. Пекер навчав: 

«Наші тіла наділені—і це є священним — силою творити, вогнем, якщо 
можна так сказати, який має здатність запалювати інші вогні. Цей дар має 
використовуватися тільки в священних узах шлюбу. Через використання цієї 
сили може бути зачате фізичне тіло, дух увійде в нього, і нова душа прийде 
у цей світ. 

Ця сила—хороша. Вона може створювати і підтримувати сімейне життя, 
а саме в сімейному житті ми знаходимо запоруку щастя... 

Сила творити, або краще сказати народжувати, не є незначною частиною 
плану: вона є дуже важливою в ньому. Без неї план не зміг би здійснюватися. 
Неправильне використання її може зруйнувати план. 

Багато у чому ваше щастя в цьому житті залежатиме від того, як ви вико-
ристовуєте цю священну силу творити... Якщо [Сатана] зможе переконати 
вас використовувати цю силу передчасно, використовувати її надто рано 
або якимось чином використовувати її неправильно, ви зможете остаточно 
втратити вашу можливість розвитку, спрямованого у вічність... 

Захищайте і бережіть ваш дар. Це питання вашого справжнього щастя. 
Вічного сімейного життя... можна досягнути завдяки тому, що Небесний 
Батько дарував цей найвибраніший з усіх дарів вам — цю силу творити. 
Він і є ключем до щастя» (у Conference Report, Apr. 1972,136-39 або Ensign, 
July 1972,111-13). 

• Чому Алма відчував, що необхідно обговорити гріх Коріантона з ним? 
(Див. Алма 39:7-8, 12-13.) Чого батьки можуть навчитися у Алми про те, 
як наставляти дітей, які зробили помилки або вчинили гріх? (Відповіді 
можуть включати ті, що подані нижче.) 

а. Алма нагадав Коріантону про те, що призвело його до гріха (Алма 39:2-4). 
б. Він пояснив наслідки гріха Коріантона (Алма 39:7-9,11). 
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Урок 29 

в. Він навчав Коріантона тому, як покаятися і уникнути гріха в майбутньому 
(Алма 39:9-14). 

г. Він навчав Коріантона про любов Бога і прощення (Алма 39:15-19). 

• Які вчинки і позіції Коріантона призвели його до гріха? (Див. Алма 39:2-3.) 
Що ми можемо робити, щоб укріплятися і протистояти зваблюванню 
Сатаною до аморальності? (Див. Алма 39:4,13; УЗ 121:45.) 

• Яким чином гріховність Коріантона вплинула на інших? (Див. Алма 39:11,13.) 
Чому на вашу думку, дії Корінтона мали більший вплив на Зорамійців, 
ніж слова Алми? Чому так важливо, щоб члени Церкви служили гарним 
прикладом? Які благословення ви отримали від людей, які показали 
вам гарний приклад? (Запропонуйте учням мовчки подумати над тим, 
як їхні вчинки могли вплинути на думку інших людей про Церкву.) 

• Яку пораду дав Алма Коріантонові стосовно того, як покаятися у своїх гріхах 
і уникати подібних гріхів у майбутньому? (Див. Алма 39:9-14. Напишіть 
відповіді учнів на дошці. Деякі з відповідей подано нижче, разом з запитан-
нями для обговорення, щоб заохотити учнів до участі.) 

а. «Щоб ти.. . не йшов більше за хтивістю твоїх очей» (Алма 39:9). Як те, на 
що ми вибираємо дивитися або звернути увагу, впливає на нашу рішучість 
залишатися морально чистими? 

б. «Звернутися за радою до твоїх старших братів» (Алма 39:10). Як порада 
праведних членів родини або друзів допомагає укріпити наш опір 
спокусам? 

в. «Не дозволяй відвести себе геть будь-якою марною або безглуздою річчю» 
(Алма 39:11). Якими марними або безглуздими речами Сатана намагається 
нас відвести? 

г. «Щоб ти повернувся до Господа всім своїм розумом і могутністю і силою» 
(Алма 39:13). Яким чином ми можемо звернутися до Господа за допомогою, 
коли постаємо перед спокусою? 

ґ. «Визнай свої провини і те зло, що ти вчинив» (Алма 39:13). Чому визнання 
того, що ми вчинили неправильно, є важливою частиною покаяння? 

д. «Не прагни ні багатств, ні марних речей цього світу» (Алма 39:14). Як 
прагнення багатств або «марних речей цього світу» спокушає нас до гріха? 

• Чого Алма навчав Корінтона стосовно Христа? (Див. Алма 39:15-19. Напишіть 
відповіді учнів на дошці.) Як розуміння цих речей допомагає нам, коли ми 
спокушаємося до гріха? 

Зазначте, що Алма навчав Коріантона тому, як покаятися і повернутися до віри, 
а також він дав настанови Геламану і Шиблону стосовно того, як залишатися 
вірними. Заохочуйте учнів використовувати настанови Алми у своєму житті. 
Заохочуйте учнів, які є батьками, наслідувати приклад Алми у навчанні своїх 
дітей і у тому, як давати їм настанови. 

Якщо підказує Дух, свідчіть про істини, які обговорювалися на уроці. 

Заключна частина 
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Запропонованими матеріалами можна доповнити урок. Ви можете використати 
одну або більше з цих ідей як частину уроку. 

1. Давати індивідуальні настанови кожній дитині 

Попросіть учня прочитати вголос Алма 35:16. 

• Про що ми можемо дізнатися з цього вірша стосовно навчання дітей, які 
мають різні характери, труднощі й потреби? (Зазначте, що Алма розмовляв 
з кожним сином «окремо». Він не розмовляв з усіма синами разом і не 
говорив кожному з них одне і те ж; він розмовляв з кожним сином окремо 
і говорив з ним про те, що необхідно було почути саме йому.) Яку користь 
можуть принести часті індивідуальні настанови дітям? 

2. Відповідальність батьків перед дітьми 

• Яку відповідальність несуть батьки, вирощуючи дітей? (Див. Мосія 4:14-15; 
УЗ 68:25-28.) 

Запропонуйте учням віднайти у Писаннях праведних батьків, які мали як 
праведних, так і неправедних дітей. Серед відповідей можуть бути такі: 

Адам і Єва (Авель і Каїн) 
Ісак і Ревека (Яків та Ісав) 
Легій і Сарія (Нефій, Сам, Яків, Йосип, Ламан і Лемуїл) 
Алма молодший (Геламан, Шиблон і Коріантон) 

Зазначте, що навіть праведні батьки можуть постати перед випробуванням 
мати неправедних дітей. Наголосіть, що батьки зобов'язані навчати дітей 
євангелії і заохочувати їх жити за євангельськими принципами, але вони також 
мають поважати свободу вибору своїх дітей. Батьки не можуть примусити 
дітей жити праведно. 

3. «Такий великий злочин» (Алма 39:7) 

Ви можете зробити особливий акцент на ученні Алми про закон цнотливості. 
Упевніться, що учні розуміють, що означає закон цнотливості, чому він такий 
важливий і як залишатися непохитним у його виконанні. 

Запропоноване висловлювання Президента Гордона Б. Хінклі може також 
бути корисним: 

«Ви живете у світі жахливих спокус. Порнографія, з її витонченою розбещеністю, 
проноситься над землею неначе брудний всепоглинаючий потік. Це отрута. 
Не дивіться і не читайте її. Вона знищить вас, якщо ви будете це робити... 
Тримайтеся далі від неї. Уникайте її, як огидної хвороби, бо вона просто смер-
тельна. Будьте цнотливими в думках і вчинках. Бог посадив у вас, для певної 
мети, божественне спонукання, яке може бути легко зруйноване, і це призведе 
до поганих і згубних намірів. Поки ви молоді, не прагніть побачень із серйоз-
ними намірами. Коли досягнете віку, що задумаєте одружитися, тоді і настане 
ваш час для таких побачень. Але вам, хлопці, які вчаться у старших класах, 
це не потрібно, так само як і для дівчат цього віку» (Ліягона, січень 1998, с. 56). 

Додаткові ідеї 
для навчання 
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«Великий план щастя» 

Алма 40-42 

Урок 

ЗО 
Допомогти учням збільшити розуміння життя після смерті і милості, яка стала 
доступною для них, завдяки спокуті Ісуса Христа. 

1. З молитвою читайте такі уривки з Писань і розмірковуйте над ними: 

а. Алма 40:1-23. Алма навчає Коріантона про смерть і воскресіння. 
б. Алма 40:24-26; 41. Алма навчає Коріантона, що після того, як нас буде 

воскрешено, праведні будуть відновлені для щастя, а злочестивих 
буде відновлено для нещастя. 

в. Алма 42. Алма навчає Коріантона про справедливість і милосердя 
у великому плані щастя. 

2. Додаткові матеріали: Учення и заветьі 138. 

3. Приготуйтеся прочитати або переказати притчу «Посередник», яку можна 
знайти у книзі «Основи євангелії» (31110), розділ 12. 

Щоб розпочати урок, скористайтеся запропонованою вправою, якщо вважаєте 
її доречною, або вашою власною. 

Намалюйте на дошці таку схему: 

Мета уроку 

Підготовка 
до уроку 

Запропонований 
хід уроку 

Вправа на 
концентрацію 
уваги 
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Поясніть, що ми часто малюємо подібну схему, коли навчаємо плану спасіння. 
Однак, якщо це все, що ми робимо, щоб пояснити план, то ми забуваємо 
згадати про Ісуса Христа, якому належить центральне місце у плані. Ми також 
забули згадати про учення, які є головними у плані, такі як учення про падіння, 
спокуту і свободу вибору 

Прочитайте такий вислів старійшини Ніла А. Максвелла: 

«Господь описав свій план спокути як План Щастя... У наших розмовах ми 
іноді ледь згадуємо цей величний задум; ми навіть робимо схематичний 
малюнок на дошці й папері, нібито йдеться про план ще одного поверху для 
чийогось будинку. Однак, якщо ми дійсно замислимось на якийсь час над цим 
Планом, то побачимо, що він захоплює дух і приголомшує!» ("Thanks Be to God", 
Ensign, July 1982, 51). 

Поясніть, що сьогодні ви обговорюватимете деякі з настанов Алми своєму 
синові Коріантону. Навчаючи Коріантона, Алма називає план Небесного Батька 
так: «план відновлення» (Алма 41:2), «великий план спасіння» (Алма 42:5), 
«великий план щастя» (Алма 42:8), «план спокутування» (Алма 41:11) і «великий 
план милості» (Алма 42:31). Коли Алма навчав про план, він приділяв головну 
увагу падінню, спокуті Ісуса Христа і особистій свободі вибору. 

З молитвою виберіть уривки з Писань, запитання та інші матеріали для уроку, 
що відповідатимуть найповнішою мірою потребам учнів. Обговоріть, як 
вибрані уривки з Писань застосовувати у повсякденному житті. Заохочуйте 
учнів ділитися випадками з життя, що стосуються принципів, описаних 
у Писаннях. 

1. Алма навчає Коріантона про смерть і воскресіння. 

Поясніть, що розділи 40-42 з книги Алми продовжують настанови Алми своєму 
неслухняному синові, Коріантону. Алма розумів, що неправильне поводження 
Коріантона у деякій мірі було частково спричинене відсутністю свідчення 
і неправильним розумінням основних євангельських учень. Алма допоміг 
Коріантону зрозуміти, що трапиться з нами після смерті. 

Обговоріть Алма 40:1-23. Запропонуйте учням прочитати вголос вибрані вірші. 

• Як Алма вибрав тему, яку він хотів обговорити з Коріантоном? (Див. Алма 40:1; 
див. також 41:1; 42:1.) Яким чином, на вашу думку, Алма міг «відчувати» те, 
що бентежило Коріантона? Як ми можемо краще відчувати потреби тих, кого 
навчаємо? 

• Що відбувається з нашими духами між смертю і воскресінням? (Див. Алма 
40:11-13. Вони потрапляють або до раю або до духовної тюрми. Поясніть, що 
«зовнішня темрява» у вірші 13 стосується місця, яке за звичай називають 
духовною тюрмою.) Як Алма описав рай і духовну тюрму? (Попросіть учнів 
прочитати Алма 40:11-15, 21, щоб знайти відповіді на це запитання. Ви 
можете коротко записати відповіді учнів на дошці у вигляді переліку, який 
подається на наступній сторінці 135.) 

Обговорення 
і застосування 
Писань 
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Урок ЗО 

РАЙ 

Стан щастя. 

Стан спокою і миру. 

ДУХОВНА ТЮРМА 

Стан нещастя. 

Стан темряви, де плач, 
і голосіння і скрегіт зубів. 

Немає турбот і печалі. Жахливе, страшне 
чекання гніву Бога. 

Поясніть, що у 1918 році Президент Джозеф Ф. Сміт отримав одкровення, яке 
допомагає нам зрозуміти більше про стан наших духів між смертю і воскресін-
ням (УЗ 138). У цьому одкровенні Президент Сміт бачив служіння Спасителя 
в раю і отримав євангельське учення стосовно тих, хто знаходиться у духовній 
тюрмі. Президент Сміт дізнався, що духи в духовній тюрмі будуть також 
навчатися євангелії і матимуть можливість покаятися перед останнім судом 
(УЗ 138:29-34, 57-59). 

• Алма сказав, що у призначений час ми воскреснемо (Алма 40:21). Що означає 
воскреснути? (Див. Алма 40:21, 23. Дух і тіло поєднаються, а тіло буде 
відновлено до його «досконалого стану».) Хто воскресне? (Див. Алма 40:5; 
див. також 11:42-44.) 

• Алма згадував про деякі речі, яких він не знає про смерть і воскресіння 
(Алма 40:2-5, 8, 19-21). Чого ми можемо навчитися з того факту, що Алма 
свідчив про учення воскресіння, незважаючи на те, що він не знав усіх його 
деталей? (Допоможіть учням зрозуміти, що не обов'язково розуміти кожну 
деталь учення або події до того, як отримаєш свідчення про його істинність.) 

2. Алма навчає, що після нашого воскресіння праведних буде відновлено 
до щастя, а злочестивих буде відновлено до нещастя. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Алма 40:24-26; 41. 

• Алма називав воскресіння відновленням, тому що дух і тіло поєднаються 
і тіло відновиться до його «досконалого стану» (Алма 40:23; 41:2). Яким буде 
подальше відновлення, коли ми воскреснемо і нас буде «суджено відповідно 
до [наших] діянь»? (Див. Алма 41:3-6. Праведних буде відновлено для щастя, 
а злочестивих буде відновлено для страждань.) Що означає бути відновленим 
для добра або зла? 

Старійшина Брюс Р. Макконкі стверджував: «Воскресіння—це відновлення, 
відновлення як тіла і духа, так і відновлення у особистості тих самих 
розумових і духовних здобутків і позицій, які вона мала у цьому житті» 
(Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 641). 

• У якому розумінні ми «є своїми власними суддями»? (Див. Алма 41:7-8. 
Ми вибираємо, чинити нам добро чи зло, і таким чином вибираємо, до чого 
нас буде відновлено після смерті.) 

135 



• Алма пояснював, що Коріантона не можна буде відновити від гріха до 
щастя, тому що «злочестивість ніколи не була щастям» (Алма 41:10). Чому 
злочестивість не може призвести до щастя? (Алма 41:10-13; Геламан 13:28.) 
Як би ви відповіли на аргумент, що, схоже, деякі люди знаходять щастя 
у діяльності, що суперечить заповідям? 

Президент Езра Тефт Бенсон сказав: «Якщо [люди] можуть знаходити 
тимчасове задоволення у гріху, кінцевим результатом буде нещастя... 
Гріх призводить до дисгармонії з Богом і пригнічує Дух» (у Conference Report, 
Oct. 1974, 91 або Ensign, Nov. 1974, 65-66). 

• Що, за словами Алми, необхідно робити Коріантону, щоб добро було 
відновлено для нього? (Див. Алма 41:14-15.) Які приклади з життя доводять 
вам істинність висловлювання: «Те, що ти відправиш, повернеться до тебе 
знову»? 

3. Алма навчає Коріантона про справедливість і милість. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Алма 42. Поясніть, що Коріантона 
схвилювало учення батька. Він не розумів, чому «грішника було призначено до 
стану нещастя» (Алма 42:1). У відповідь на таку стурбованість Алма виклав 
учення про справедливість Бога. Він також навчав, що Ісус Христос спокутував 
гріхи світу «щоб виконати план милості, щоб задовольнити вимоги справедли-
вості» (Алма 42:15). 

Щоб допомогти учням зрозуміти учення Алми про справедливість, попросіть 
їх прочитати вголос Алма 42:6-7,10,18. Коли вони прочитаютть, допоможіть їм 
зрозуміти істини, вказані нижче: 

а. Через падіння Адама і Єви ми знаходимося у павшому стані. Ми смертні — 
підвладні смерті—і недосконалі. У цьому павшому стані ми не можемо 
жити в присутності Бога, який є безсмертним і досконалим. Справедливість 
вимагає, щоб ми були відсічені від присутності Бога фізично і духовно. 

б. Коли ми грішимо, ми віддаляємося все далі від Бога, тому що «ніщо нечисте 
не може жити з Богом» (1 Нефій 10:21). Справедливість вимагає, щоб нас 
було покарано за наші гріхи. 

• Що сталося б з нами, якби ми були підвладні лише справедливості? 
(Див. Алма 42:14). Що необхідно, щоб задовольнити вимоги справедливості, 
що дасть нам можливість повернутися і жити в присутності Небесного 
Батька? (Див. Алма 42:15.) 

Якщо ви читаєте або переказуєте притчу, зробіть це зараз. Зазначте, що 
боржник представляє кожного з нас, кредитор представляє справедливість, 
а друг боржника представляє Спасителя. 

• Яким чином спокута Ісуса Христа «задовольняє вимоги справедливості»? 
(Див. Мосія 15:7-9. Він віддав себе на смерть і взяв на себе гріхи всього людства.) 

• Алма свідчив, що «милість приходить через спокуту» (Алма 42:23). Що ми 
повинні робити, щоб бути спроможними отримати повноту Божої милості? 
(Див. Алма 42:13, 23, 27, 29-30; див. також Алма 41:14; УЗ 19:15-18.) 
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Урок ЗО 

Зазначте, що отримавши ці настанови від батька, Коріантон покаявся 
і повернувся до місіонерського служіння (Алма 43:1; 49:30). Наголосіть, що коли 
ми виконуємо Божі заповіді і каємося у своїх гріхах, ми можемо отримати 
милість, яка доступна нам завдяки спокуті Спасителя. 

Якщо підказує Дух, свідчіть про істини, які обговорювалися на уроці. 
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Урок 

3 1 

«Він... був твердим 
у вірі в Христа» 

Алма 43-52 

Допомогти учням зрозуміти, яким чином позиція і дії Нефійців у часи війни 
можуть служити для нас прикладом у наших життєвий суперечках і в боротьбі 
з Сатаною. 

1. З молитвою читайте таїсі уривки з Писань і розмірковуйте над ними: 

а. Алма 43-44. Під проводом Зарагемни Ламанійці приходять на битву 
з Нефійцями з метою привести їх у залежність. Нефійці під проводом 
Моронія борються, щоб захистити свої сім'ї і свою свободу. Нефійці пере-
магають, тому що їх «надихала краща мета» і тому що вони виявляли 
віру в Ісуса Христа. 

б. Алма 45:20-24; 46. Амалікія прагне бути царем і спричиняє розбрат 
серед Нефійців. Головний командувач Мороній піднімає «гасло волі», 
щоб надихнути народ, і вони складають завіт слухатися Бога. Амалікія 
і декілька його послідовників приєднуються до Ламанійців. 

в. Алма 47-48. Використовуючи підступність, Амалікія стає царем 
Ламанійців. Він збуджує Ламанійців боротися з Нефійцями. Головний 
командувач Мороній готує Нефійців захищатися праведно. 

г. Алма 49-52. Війна між Нефійцями і Ламанійцями продовжується. 
Прихильники царя бажали призначення царя над Нефійцями, але вони 
потерпіли поразку. Теанкум убиває Амалікію, а його брат Амморон 
посідає місце царя Ламанійців. 

2. Якщо наявна ілюстрація «Головний командувач Мороній піднімає гасло волі», 
приготуйтеся використати її на уроці (62051; набір ілюстрацій «Мистецтво 
євангелії» 312). 

Щоб розпочати урок, скористайтеся запропонованою вправою, якщо вважаєте 
її доречною, або вашою власною. 

Запитайте в учнів: 

• Чому, на вашу думку, Мормон включив так багато інформації про війну до 
Книги Мормона? 

Ви можете доповнити відповіді учнів такою інформацією: 

1. Мормон знав, що Книгу Моромона будуть вивчати й читати у часи, 
коли війна стане буденною справою в усьому світі. Ці писання вчать нас, 
як залишатися подібними до Христа у часи конфліктів. 

2. Мормон описав історію Нефійців, яка передувала приходу Спасителя, 
дуже детально. Ми можемо читати про досвід Нефійців і бути готовими 
до подібних подій, які відбуваються у наші дні перед другим пришестям 
Христа. 

Мета уроку 

Підготовка 
до уроку 

Запропонований 
хід уроку 

Вправа на 
концентрацію 
уваги 
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Поясніть, що на цьому уроці обговорюватиметься те, чого можуть навчити 
нас битви між Нефійцями та їхніми ворогами, і як врегульовувати життєві 
конфлікти, а також як захистити себе і свої сім'ї від Сатани. 

З молитвою виберіть уривки з Писань, запитання та інші матеріали для уроку, 
що відповідатимуть найповнішою мірою потребам учнів. Обговоріть, як 
вибрані уривки з Писань застосовувати у повсякденному житті. Заохочуйте 
учнів ділитися випадками з життя, що стосуються принципів, описаних 
у Писаннях. 

1. Нефійці борються, щоб захистити свої сім'ї і свою свободу. 

Обговоріть Алма 42-44. Запропонуйте учням прочитати вголос вибрані вірші. 

• Чому Нефійці боролися з Ламанійцями? (Див. Алма 43:3-4, 9-11,45-47; 48:14.) 
За яких умов Господь підтримує людей, які йдуть воювати? 

Президент Чарльз В. Пенроуз, який був членом Першого Президентства, 
сказав: «Ми не вважаємо правильним приймати участь у пролитті людської 
крові через помсту або реванш. Але коли Господь наказує або надихає своїх 
слуг дати настанову синам і дочкам Ізраїля підтримати справу праведної 
війни—це зовсім інше... Ми повинні піднятися в нашій могуті і в нашій 
силі, і прямувати до перемоги; не з бажанням проливати кров, не з бажанням 
знищувати наших побратимів, але для самозахисту і тому, що ми дійсно 
хочемо підтримувати і передавати своїм нащадкам ці священні принципи 
свободи, які були дані в одкровеннях згори» (у Conference Report, Oct. 1917, 21). 

Старійшина Девід О. Маккей сказав: «Існує... дві умови, які виправдовують 
істинного християнина, коли він вступає — зауважте, я сказав вступає, а не 
починає—у війну: (1) чиясь спроба владарювати і позбавити когось свободи 
вибору і (2) відданість своїй країні. Можливо, існує ще й третя, [а саме], захист 
слабкого народу, який несправедливо пригноблюється сильним і безжалісним 
народом» (у Conference Report, Apr. 1942, 72). 

• Коли Мороній боровся з Зарагемною, кому він приписував успіх Нефійців 
у битві? (Див. Алма 44:3-4.) Яким чином Нефійці показали свою віру в Христа? 
(Див. Алма 43:23, 49-50.) 

• Що ми можемо робити у наших родинах і в суспільстві, щоб допомогти 
зберегти свободи, які Нефійці так плекали? 

• Обговоріть подані принципи, які визначали позицію і дії праведних Нефіців 
у часи війни. Яким чином розуміння і використання цих принципів у наші 
дні може зробити міцнішим мир у світі? Як ми можемо використовувати ці 
принципи для вирішення конфліктів у нашому особистому житті? 

а. Боротися тільки з праведних причин, наприклад, самозахист (Алма 43:8-10, 
29-30, 45-47; 48:14; ви можете зазначити, що перший запис про Нефійців, 
які розпочали битву, міститься в Мормон 4:1-4). 

б. Не майте ненависті до ваших ворогів; прагніть для них найбільшої вигоди, 
так само як для себе (Алма 43:53-54; 44:1-2, 6). 

в. Живіть праведно і покладайте надію на Бога (Алма 44:3-4; 48:15,19-20). 
г. Ідіть за праведними і мудрими провідниками (Алма 43:16-19; 48:11-13,17-19; 

див. також УЗ 98:10). 

Обговорення 
і застосування 
Писань 
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2. Головний командувач Мороній підіймає «гасло волі», щоб надихнути 
народ. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Алма 45:20-24; 46. Поясніть, що після 
боїв з Ламанійцями, Геламан і його брати пішли по всій землі, проповідуючи 
і відновлюючи устрій Церкви (Алма 45:20-22). Однак, деякі з Нефійців стали 
гордовитими і повстали проти Церкви. Лідером цього угрупування розкольників 
був Амалікія, який хотів стати царем над Нефійцями (Алма 45:23-24; 46:1-4). 

• Як зміг Амалаія переконати інших піти за ним? (Див. Алма 46:1-7,10.) Яким 
мотивом керувалися люди, які підтримували його? (Див. Алма 46:4-5.) 
Чого ми можемо навчитися з розповіді про Амалікію і його послідовників? 
(Див. Алма 46:8-9.) 

• Якщо ви використовуєте ілюстрацію «Головний командувач Мороній 
піднімає гасло волі», покажіть її зараз. Чому Мороній зробив гасло волі? (Див. 
Алма 46:11-13,18-20.) Як народ відреагував на гасло волі? (Див. Алма 46:21-22.) 
Як те, що ми входимо в завіти і виконуємо їх, впливає на наше життя? 

3. Амалікія стає царем Ламанійців і збуджує їх до битви. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Алма 47:48. 

• Що зробив Амалікія, коли йому не вдалося стати царем над Нефійцями? 
(Див. Алма 46:33; 47:1, 4. Попросіть учнів коротко переказати історію того, 
як Амалікія став царем над Ламанійцями [Алма 47:1-35] або самі коротко 
перекажіть цю історію.) 

• Деякі з найсильніших супротивників Нефійців колись самі були Нефійцями, 
включаючи Амалекійців (Алма 24:29-30; 43:6-7), Зорамійців (Алма 30:59; 
31:8-11; 43:4), Амалікію (Алма 46:1-7), Моріантона (Алма 50:26, 35) і брата 
Амалікії, Амморона, (Алма 52:3). Чому ті, хто залишили Церкву, часто борються 
проти неї так сильно? (Див. Мосія 2:36-37; Алма 47:35-36.) 

Пророк Джозеф Сміт звернувся з такими словами до чоловіка, який диву-
вався, чому ті, хто залишили Церкву, часто так сильно боролися проти неї: 
«Перш, ніж ви приєдналися до цієї Церкви, ви займали нейтральну позицію. 
Коли було проповідувано євангелію, перед вами постало добро і зло. Би 
могли вибрати одне або інше. Два різних господаря запрошували вас служити 
їм. Коли ви обрали цю Церкву, ви вступили на службу до Бога. Коли ви 
зробили це, ви залишили нейтральну позицію, і вам більше ніколи на неї не 
повернутися. Якщо ви залишите Господаря, до якого ви вступили на службу, 
це буде підбурюванням збоку лукавого, і ви виконуватимете його накази 
і будете його слугою» (у "Recollections of Prophet Joseph Smith", Juvenile Instructor, 
15 Aug. 1892, 492). 

• Порівняйте Амалікію і Моронія (Алма 48:1-17). Наголосіть, що так само, 
як одна неправедна людина може спричинити багато злочестя серед народу 
(Алма 46:9), так одна праведна людина, подібно Моронію, може дати 
натхнення праведності. Як ми можемо підбадьорювати і підтримувати пра-
ведних провідників? Як кожен з нас може надихати на праведність інших? 

4. Війна між Нефійцями і Ламанійцями продовжується. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Алма 49-52. Поясніть, що ці розділи 
продовжують розповідь про невпинні бої між Нефійцями і Ламанійцями. 
Ця розповідь може допомогти нам у наших невпинних боях з Сатаною і його 
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легіонами, які ведуть війну проти істини й праведності, борючись за те, щоб не 
дати нам можливості мати вічне життя. 

• Як можна розповіді про війну в Книзі Мормона прикласти до нашої боротьби 
з впливом Сатани? (Деякі з прикладів наводяться нижче разом з запитаннями, 
щоб пожвавити обговорення. Учні можуть запропонувати також інші 
приклади.) 

а. Нефійці побудували стіни, щоб захистити їхні міста від атак Ламанійців 
(Алма 48:7-9; 49:2-4, 13,18). Які укріплення можуть захистити нас від 
впливу Сатани? 

б. Нефійці постійно зміцнювали свої укріплення (алма 50:1-6). Чому ми 
повинні постійно зміцнювати наші укріплення в боротьбі з Сатаною? 

в. Нефійці виконували заповіді Бога і йшли за своїми Церковними 
провідниками (Алма 44:3-4; 49:30; 50:20-22). Як заповіді Бога і настанови 
наших провідників Церкви допомагають нам боротися із злочестям? 

г. Нефійці дякували Богу за те, що він зберіг їх у битві (Алма 45:1; 49:28). 
Як вдячність Господу може захистити нас від Сатани? 

г. Суперечки призвели до того, що Нефійці почали битви між собою, і це 
дозволило Ламанійцям здобути владу над ними (Алма 51:2-7,12:23; 53:8-9). 
Яким чином суперечки дозволяють Сатані взяти владу над нами? Як 
єдність і підтримка інших людей допомагають нам, коли ми боремося із 
злочестям? 

д. Праведні Нефійці процвітали і були щасливими навіть у часи війни 
(Алма 49:30; 50:23). Як ми можемо знайти спокій і щастя навіть у часи 
страшного злочестя? 

Зазначте, що принципи, які викладалися у цих розділах Книги Мормона, 
можуть допомогти нам захистити себе і наші родини від лютих нападів лукавого. 
Вони також можуть допомогти нам мати спокій в душах у часи війни і горя. 

Якщо підказує Дух, свідчіть про істини, які обговорювалися на уроці. 

Заключна частина 
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Мета уроку 

Підготовка 
до уроку 

Запропонований 
хід уроку 

Вправа на 
концентрацію 
уваги 

Допомогти учням зрозуміти, що Господь укріпить їх, якщо вони 
наслідуватимуть приклад хоробрих молодих воїнів Геламана. 

1. З молитвою читайте такі уривки з Писань і розмірковуйте над ними: 

а. Алма 53:10-19; 56:1-8. Дві тисячі хоробрих, сміливих юнаків Аммонійців 
склали завіт боротися за свободу Нефійців. Вони попросили Геламана 
бути їхнім провідником. 

б. Алма 56:9-58:41. Вірні тому, чого навчили їх матері, молоді воїни 
виявляли віру в Бога і хоробро билися. До них приєдналося ще 60 молодих 
Аммонійців. Усі 2 060 молодих воїнів поранені, але жодного з них не 
було вбито. 

2. Якщо наявна ілюстрація «Дві тисячі молодих воїнів», приготуйтеся 
використати її на уроці (62050; набір ілюстрацій «Мистецтво євангелії» 313). 

Щоб розпочати урок, скористайтеся запропонованою вправою, якщо вважаєте 
її доречною, або вашою власною. 

Покажіть ілюстрацію, де зображені молоді воїни. Прочитайте вголос 
Алма 57:25-26 до слова вбито у вірші 26. 

Зазначте, що у битвах між Нефійцями і Ламанійцями були й інші Нефійські 
воїни, життя яких було збережено чудовим чином. Однак, було також багато 
праведних Нефійців, яких було вбито (Алма 56:10-11; 57:36). Армія молодих 
воїнів Геламана—це єдина армія воїнів, згадана в Книзі Мормона, у якій жоден 
солдат не загинув у битві. 

Скажіть учням, що ми, так само, як і молоді воїни, є частиною великої армії. 
Потім прочитайте запропоноване висловлювання Президента Езри Тефта 
Бенсона. Поясніть, що хоча це висловлювання було спрямоване до носіїв свя-
щенства Ааронового, його можна прикласти до всіх членів Церкви. 

«Ви народилися в цей час для священної і славетної мети. Не є випадковим те, 
що вас було збережено для того, щоб ви прийшли на землю у цьому останньому 
розподілі повноти часів. Ваше народження саме в цей відрізок часу було 
визначено наперед у вічностях. 

Ви маєте бути царською армією Господа в останні дні. . . 

У духовних баталіях, які ви ведете, я вбачаю у вас сьогоднішніх синів Геламана. 
Добре пам'ятайте історію з Книги Мормона про дві тисячі юних воїнів Геламана» 
(у Conference Report, Apr. 1986,55 або Ensign, May 1986, 43). 

«Вони слухалися... кожного 
слова наказу з точністю» 

Алма 53-63 
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• Що означає бути «царською армією Господа»? (Див. Ефесянам 6:11-18; 
1 Петра 2:9; УЗ 138:55-56.) Якими є духовні баталії, що ми ведемо як частина 
Господнього війська? 

Поясніть, що на цьому уроці обговорюватимуться принципи і риси, які 
допомогли 2060 Аммонійським воїнам отримати так багато сили від Господа. 
Якщо ми житимемо за цими принципами і розвиватимемо ці риси, наша 
духовна сила зростатиме. Ми будемо більш дієвими як слуги у «царській армії 
Господа». 

З молитвою виберіть уривки з Писань, запитання та інші матеріали для уроку, 
що відповідатимуть найповнішою мірою потребам учнів. Обговоріть, як 
вибрані уривки з Писань застосовувати у повсякденному житті. Заохочуйте 
учнів ділитися випадками з життя, що стосуються принципів, описаних 
у Писаннях. 

1. Дві тисячі хоробрих молодих Аммонійців склали завіт боротися 
за свободу Нефійців. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Алма 53:10-19; 56:1-8. Перш, ніж 
обговорити цю історію, запропонуйте учням коротко нагадати завіт миру, 
який Аммонійці (Анті-Нефій-Легії) уклали в часи їхнього навернення 
(Алма 24:15-18; 53:10-11). 

• Нефійці пообіцяли захищати Аммонійців від Ламанійців (Алма 27:22-24; 
53:12). Що Аммонійці захотіли зробити, коли вони побачили нещастя, 
що спіткало Нефійців? (Див. Алма 53:13.) Чому Геламан переконував людей 
не порушувати свій завіт? (Див. Алма 53:14-15; 56:8.) Чого це нас навчає 
стосовно додержання завітів? 

• Що зробили сини Аммонійців, щоб допомогти Нефійцям? (Див. Алма 53:16.) 
Яким чином молоді Аммонійці показали силу свого обіцяння допомагати 
Нефійцям? (Див. Алма 53:17. Вони увійшли в завіт і вирішили дотримуватися 
завіту «в будь-яких випадках». Напишіть на дошці Скласти священні завіти 
і дотримуватися їх.) 

• Як Господь благословить нас, якщо ми вступимо в завіт з ним і будемо 
дотримуватися завіту «в будь-яких випадках»? 

Президент Езра Тефт Бенсон сказав: «Чоловіки і жінки, які звернули своє 
життя до Бога, виявлять, що Він може зробити для їхнього життя набагато 
більше, ніж вони самі. Він поглибить їхню радість, розширить їхнє бачення, 
зробить швидким розум, посилить їхні м'язи, підніме їхній дух, помножить 
їхні благословення, збільшить їхні можливості, заспокоїть їхні душі, дасть їм 
друзів і проллє мир. Кожен, хто загубить своє життя на службі Богу, знайде 
вічне життя» (The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 361). 

• Молоді Аммонійці попросили Геламана бути їхнім провідником (Алма 53:19; 
56:1,5). Геламан був пророком і первосвящеником Церкви (Алма 37:1-2,14; 46:6). 
Чому рішення йти за пророком збільшувало дієвість молодих Аммонійців 
у боях, у яких вони збиралися прийняти участь? Який тип лідерів може 
послабити людей у їхніх духовних битвах? 

• Як молоді Аммонійці відповідали на команди, які отримували? (Див. Алма 
57:21. Напишіть на дошці Наслідувати пророка «з точністю».) Чому важливо 
виконувати з точністю учення пророків Господа? (Див. цитату на наступній 

Обговорення 
і застосування 
Писань 
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сторінці 144.) Які особливі речі нам треба робити сьогодні, щоб наслідувати 
пророка «з точністю»? 

Президент Гарольд Б. Лі навчав: 

«Могуть Сатани зросте; це стає очевидним на кожному кроці... 

Зараз єдиним захистом для нас, як для членів Церкви, є точне виконання 
того, що Господь наказав Церкві у той день, коли Церкву було організовано. 
Ми повинні навчитися слухатися слів і заповідей, які Господь даватиме 
через свого пророка, які він буде отримувати, ходячи перед Господом у всій 
святості, ніби виходять ці слова з вуст Господа, з усім терпінням і всією 
вірою. (Див. УЗ 21:4-5.) Буде щось, що потребуватиме терпіння і віри. Вам 
може не сподобатися те, що буде йти від Церковного керівництва. Це може 
суперечити вашим політичним поглядам. Це може суперечити вашим 
громадським поглядам. Це може якимось чином втручатися у ваше громад-
ське життя. Але якщо ви прислухаєтеся до цих речей, ніби вони виходять з 
вуст самого Господа, з терпінням і вірою, обіцяння того, що ворота пекла не 
подолають вас і Господь розсіє сили темряви перед вами і примусить небеса 
здригнутися для вашого блага і для слави його імені, здійсниться. (Див. УЗ 
21:6.)» (у Conference Report, Oct. 1970,152 або Improvement Era, Dec. 1970,126). 

2. Молоді воїни виявляють віру в Бога і сміливо б'ються в бою. 

Обговоріть Алма 56:9-58:41. Запропонуйте учням прочитати вголос вибрані 
вірші. Якщо ви використовуєте ілюстрацію, на якій зображені молоді воїни, 
покажіть її зараз. 

• Перша армія, з якою зустрілися молоді Аммонійці, була найсильнішою і 
найчисленнішою армією Ламанійців (Алма 56:34-43). Якою була відповідь 
молодих воїнів, коли Геламан запитав у них, чи хочуть вони йти проти цієї 
армії? (Див. Алма 56:44-47.) Від кого навчилися ці молоді воїни такої великої 
віри і хоробрості? (Див. Алма 56:47-48; див. також Алма 53:21; 57:21. Якщо ви 
навчаєте дорослих, напишіть на дошці: Навчати наших дітей вірити в Бога. 
Якщо ви навчаєте молодь, напишіть: Наслідувати праведні учення батьків.) 

Щоб наголосити на тому, який вплив мають матері на своїх дітей, ви можете 
прочитати таке висловлювання Президента Сперсера В. Кімбола: 

«Бути праведною жінкою в останні дні на цій землі, перед другим 
пришестям Спасителя,—це дуже почесне покликання. Сила і вплив 
праведної жінки сьогодні у десять разів більші, ніж у більш спокійні часи. Її 
було послано сюди, щоб збагатити, захистити і зберегти дім, який є 
основною і найблагороднішою інституцією суспільства. Інші інституції 
можуть похитнутися, навіть зникнути, проте праведна жінка може 
допомогти врятувати дім, який, можливо, є останнім і єдиним святилищем, 
що відоме деяким смертним у цьому вихорі бурі і боротьби» (The Teachings of 
Spencer W. Kimball, ed. Edward L. Kimball [1982], 326-27). 

• Молоді воїни не піддавали сумніву свідчення своїх матерів (Алма 56:48). Чому 
так важливо для дітей знати про силу і певність свідчень їхніх батьків? Яким 
чином батьки можуть ділитися своїми свідченнями з дітьми? 

• Під час однієї важкої битви багато Нефійців «збиралися відступити» (Алма 
57:20; див. також вірші 12-19). Якими були дії молодих Аммонійців під час 
битви? (Див. Алма 57:19-20. Напишіть на дошці: Бути «стійкими і 
безстрашними», навіть коли інші відступають.) 
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Урок 32 

• Якими були наслідки віри і хоробрості молодих Аммонійців? (Див. Алма 
57:22-25; 58:31-33, 39.) Як ми можемо залишатися «стійкими і безстрашними», 
навіть коли друзі, приятелі та інші «збираються відступити»? 

• Яким чином молоді Аммонійці були «стійкими і безстрашними»? (Щоб 
навести приклади, див. Алма 53:20-21; 57:26-27; 58:40.) 

а. «Всі вони були надзвичайно хоробрими, бо мали мужність» (Алма 53:20). 
б. «Вони були... вірними завжди в усьому» (Алма 53:20). 
в. «Вони були людьми істини і розсудливості» (Алма 53:21). 
г. «Вони мали «надзвичайну віру в те, у що їх було навчено вірити» (Алма 

57:26). 
г. «Вони поклада[ли] свою надію на Бога постійно» (Алма 57:27). 
д. «Вони стоя[ли] непохитно за ту волю, якою Бог зробив їх свободними» 

(Алма 58:40). 
е. «Вони старанно пам'ята[ли] Господа Бога свого день у день» (Алма 58:40). 
є. «Вони постійно дотримувалися Божих «уставів, і його вироків, і його 

заповідей» (Алма 58:40). 
ж. «Сильною [була] їхня віра в пророцтва» (Алма 58:40). 

Наголосіть, що молоді Аммонійці розвинули ці якості в юності, до того, як 
вони стали воїнами. Якщо ви навчаєте молодь, напишіть на дошці 
Розвивати праведні якості в юності 

• В одній з битв армія Нефійців під командуванням Геламана, Гіда і Теомнера 
зустрілася з «ворогом, який був незліченним», а вони отримали дуже 
незначну підтримку з землі Зарагемлі (Алма 58:1-9). До якого джерела 
Нефійці звернулися за допомогою? (Див. Алма 58:10. Напишіть на дошці: 
Молитися про силу і визволення.) 

• Як Господь відповів на молитви Нефійців? (Див. Алма 58:11-12.) Яким чином 
така відповідь на молитву може допомогти нам «набра[тися] мужності»? 

Прочитайте висловлювання Президента Езри Тефта Бенсона на сторінці 142. З 
огляду на це висловлювання, ще раз зверніться до принципів, які ви написали 
на дошці. 

Якщо підказує Дух, свідчіть про істини, які обговорювалися на уроці. 

Запропонованими матеріалами можна доповнити урок. Ви можете 
використати цю ідею як частину уроку. 

Думки, висвітлені в Алма 60-61 

Обговоріть Алма 60 і 61, які містять лист Моронія Пагорану, правителю землі, 
та відповідь Пагорана. Ці розділи включають уроки про: 

а. Використання всіх ресурсів, якими забезпечує Господь (Алма 60:21). 
б. Очищення «посудин[и] зсередини» (Алма 60:23). 
в. Бути змушеними «відповідно до завіту, який [ми] скла[даємо], виконувати 

заповіді» (Алма 60:34). 
г. Прагнути Божої слави, а не «шани світу» (Алма 60:36). 
ґ. Не гніватися (Алма 61:9). 

Заключна частина 

Додаткові ідеї 
для навчання 
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Урок 

33 «Надійний фундамент» 

Геламан 1-5 

Мета уроку 

Підготовка 
до уроку 

Запропонований 
хід уроку 

Вправа на 
концентрацію 
уваги 

Обговорення 
і застосування 
Писань 

Заохочувати учнів будувати свідчення, основою яких є Ісус Христос. 

1. З молитвою читайте такі уривки з Писань і розмірковуйте над ними: 

а. Геламан 1-2. Внутрішня боротьба між Нефійцями призводить до таємних 
діянь і до зростання злочестя. Гадіантон очолює таємну банду розбійників 
Кішкумена. 

б. Геламан 3. Тисячі приєднуються до Церкви і починають процвітати. 
Деякі члени Церкви підносяться у гордовитості. 

в. Геламан 4. Ламанійці разом з Нефійськими розкольниками призводять 
Нефійців до поразки через злочестя і гордовитість Нефійців. 

г. Геламан 5. Нефій і Легій пам'ятають настанову батька будувати свій 
фундамент на камені Христа. Під час їхнього служіння відбуваються 
чудеса, коли вони проповідують покаяння. 

2. Якщо ви використовуєте вправу на концентрацію уваги, виберіть один із 
запропонованих варіантів: 

а. Попросіть невелику групу учнів підготуватися заспівати на уроці 1, 2, 3 і 7 
куплети гімну «Святі, вашій вірі не буде кінця» (Гімни і дитячі пісні № 6). 

б. Приготуйтеся проспівати або прочитати з учнями слова 1, 2, 3 і 7 куплетів 
гімну «Святі, вашій вірі не буде кінця». 

Щоб розпочати урок, скористайтеся запропонованою вправою, якщо вважаєте 
її доречною, або вашою власною. 

Прочитайте або проспівайте гімн (див. «Підготовка до уроку», пункт 2). 

Після гімну поясніть, що на сьогоднішньому уроці буде показано різницю 
між людьми, які будують на слабкому фундаменті, такими, хто покладає свою 
надію на багатство і фізичну силу, і людьми, які будують свій фундамент на 
«камені [свого] Викупителя,... який є надійним фундаментом» (Геламан 5:12). 

З молитвою виберіть уривки з Писань, запитання та інші матеріали для уроку, 
що відповідатимуть найповнішою мірою потребам учнів. Обговоріть, як 
вибрані уривки з Писань застосовувати у повсякденному житті. Заохочуйте 
учнів ділитися випадками з життя, що стосуються принципів, описаних 
у Писаннях. 

1. Між Нефійцями розгортається внутрішня боротьба. 

Обговоріть Геламан 1-2. Запропонуйте учням прочитати вголос вибрані вірші. 
Поясніть, що Пагоран, головний суддя, помер, а троє його синів—Пагоран, 
Паанхій і Пакуменій—сперечалися за місце судді (Геламан 1:1-4). 
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• Як відреагували Паанхій і Пакуменій, коли Пагорана було обрано 
головним суддею? (Див. Геламан 1:5-7.) Що сталося через бунт Паанхія? 
(Див. Геламан 1:8-13.) 

• Після того, як Пакуменія було обрано головним суддею, Ламаніці прийшли 
на битву з Нефійцями (Геламан 1:13-17). Чому Нефійці були не готові 
захищати себе від зовнішніх атак Ламаніців? (Див. Геламан 1:18.) Яким чином 
суперечки послаблюють народи і суспільства? Приходи і коли? Родини 
і окремих людей? Що ми можемо робити, щоб уникати або долати суперечки? 

• Гадіантон, який був «надзвичайно обізнаним у багатослівності, а також 
у майстерності чинити таємні діяння» став на чолі банди Кішкумена 
(Геламан 2:4). Що Гадіантон пообіцяв послідовникам Кішкумена, щоб 
переконати їх піти за ним? (Див. Геламан 2:5; див. також Геламан 5:8.) Як на 
людей іноді впливають лестощі і обіцяння влади? Як ми можемо уникати 
цього впливу? 

2. Тисячі приєднуються до Церкви; деякі члени Церкви підносяться 
у гордовитості. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Геламан 3. 

• Геламан 3 охоплює біля 11 років історії Нефійців. Протягом цих 11 років 
Нефійці переживали періоди миру і періоди суперечок. Що порушувало 
мир Нефійців протягом цих років? (Див. Геламан 3:1, 33-34.) Що стало 
причиною гордовитості Нефіців? (Див. Геламан 3:36.) Яким чином гордови-
тість порушує мир у нашому житті? Що ми можемо робити, щоб захиститися 
від гордовитості? (Див. Геламан 3:27-30; див. також Повторення Закону 8:11, 
17-18; Алма 62:48-51.) 

• Попросіть учня прочитати вголос Геламан 3:29. Що означає «володіти словом 
Бога»? Які ми отримаємо благословення, якщо будемо «володіти словом 
Бога»? (Див. Геламан 3:27-30; див. також 1 Нефій 11:25; 15:24.) 

• На 51 році деякі члени Церкви почали переслідувати інших (Геламан 3:33-34). 
Як смиренні послідовники Христа відповіли на переслідування з боку 
гордовитих членів Церкви? (Див. Геламан 3:35.) Як їхній приклад може 
допомогти нам, коли ми зазнаємо переслідувань, критики або скорбот? 

• Смиренні члени Церкви були освячені, тому що вони «[віддали] свої серця 
Богові» (Геламан 3:35). Що означає освячення? (Процес, коли людина 
стає чистою, непорочною і вільною від гріха завдяки Спокуті Ісуса Христа. 
Див. УЗ 76:41; 88:74-75.) Що означає віддати серця Богові? 

3. Ламанійці і Нефійські розкольники завдають Нефійцям поразки. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Геламан 4. 

• Нефійські розкольники переконали Ламанійців іти війною на Нефійців. 
Ламанійці завдали поразки Нефіцям і захопили багато їхніх земель 
(Геламан 4:5). Яке спостереження зробив Мормон, який скорочував книгу 
Геламана, стосовно причини слабкості Нефійців? (Див. Геламан 4:11-13.) 
Які паралелі можна провести між діями Нефійців і вчинками деяких людей 
у наші дні? Як визнання нашої залежності від Господа зміцнює нас? 

• Моронійга, Легій і Нефій пророкували людям «багато чого... стосовно їхніх 
беззаконь, і що станеться з ними, якщо вони не покаються у своїх гріхах» 
(Геламан 4:14). Що сталося, коли люди почали каятися? (Див. Геламан 4:15-16; 
див. також вірші 21-26.) 
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4. Нефій і Легій пам'ятають настанови свого батька. їхнє служіння 
супроводжується чудесами. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Геламан 5. 

• Чому Нефій залишив місце суду, щоб проповідувати слово Бога? 
(Див. Геламан 5:1-4.) Що Нефій і Легій пам'ятали стосовно того, що їхній 
батько казав їм про їхні імена? (Див. Геламан 5:5-7.) Як приклад пророків, 
інших Церковних провідників та інших праведних людей допомагали вам? 

• Чого навчав Геламан своїх синів стосовно Спокути Ісуса Христа? 
(Див. Геламан 5:9-11.) 

• Попросіть учня прочитати вголос Геламан 5:12. Що означає будувати на 
камені Христа? (Див. також 3 Нефій 14:24-27.) Що це за могутні вітри і бурі, 
які Сатана посилає на нас? Як може Христос допомогти нам вистояти у цих 
вітрах і бурях? 

• Чому ми вважаємо Христа нашим каменем? На якому фундаменті, що не 
основується на Христі, деякі люди будують своє життя? Які благословення 
ви отримали, будуючи своє життя на камені Христа? 

• Які великі чудеса сталися в Зарагемлі, коли Нефій і Легій проповідували 
євангелію? (Див. Геламан 5:17-19.) Чому було важливо, щоб Ламанійці 
відкинули злочестивість «традицій своїх батьків»? (Див. Геламан 5:19, 51; 
див. також Мосія 1:5.) 

Старійшина Річард Г. Скотт сказав: «Я свідчу, що ви подолаєте перешкоди 
до щастя і знайдете більший спокій, якщо на перше місце будете ставити 
членство в Церкві Ісуса Христа, а його вчення зробите основою вашого життя. 
Там, де сім'я 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 дитримуватися, щоб зберегти свою 
культурну спадщину. Є одна спадщина, яку не поторібно змінювати ніколи. 
Це спадок, який приходить від того, що ви донька чи син Небесного Батька» 
(.Ліягона, липень 1998, с. 93). 

• Попросіть учня прочитати вголос Геламан 5:21-32. Що сталося, коли люди 
почали каятися? (Див. Геламан 5:43-45.) Як Святий Дух свідчив людям? 
(Див. Геламан 5:45-47.) Як Святий Дух свідчив про істину у вашому житті? 

• Що люди зробили, коли отримали свідчення про Спасителя? (Див. Геламан 
5:49-52.) Якою є наша відповідальність, коли ми отримуємо свідчення 
про божественність і спасительну силу Ісуса Христа? (Див. УЗ 33:9; 88:81.) 

Попросіть учня знову прочитати вголос Геламан 5:12. Наголосіть, що ми 
можемо захистити себе від гордовитості, суперечок і могутньої бурі Сатани, 
якщо будуємо наш фундамент на камені Ісуса Христа. 

Якщо підказує Дух, свідчіть про істини, які обговорювалися на уроці. 

Запропонованими матеріалами можна доповнити урок. Ви можете використати 
одну або обидві ідеї як частину уроку. 

Заключна частина 

Додаткові ідеї 
для навчання 
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Урок 33 

1. «О пам'ятайте ж, пам'ятайте, сини мої» (Геламан 5:5-14) 

• У Книзі Мормона слово пам'тати або його форми (такі як пам'ятали, пам'ять 
або не забувати) зустрічається більше 240 разів. П'ятнадцять з них в Геламан 5. 
Що ми повинні пам'ятати? (Див. Геламан 5:9; див. також Мосія 3:17.) Чому так 
важливо пам'ятати? 

Старійшина Спенсер В. Кімбол сказав: 

«Якщо ви шукатимете в словнику найважливіше слово, чи знаєте ви, що 
це за слово? Ним може бути слово «пам'ятати». Тому що всі [ми] вступили 
в завіти,... нашою найбільшою потребою є пам'ятати. Саме тому кожен 
ходить на причасні збори кожної неділі—прийняти причастя і слухати, як 
священики моляться, щоб [ми] могли «... завжди пам'ятати його, і дотриму-
ватися його заповідей, які він дав [нам]»... «Пам'ятати» — це саме те слово» 
("Circles of Exaltation" [address to religious educators, Brigham Young University, 
28 June 1968], 8). 

2. Віддавати наші «серця Богові» (Геламан 3:35) 

Коли ви будете обговорювати Геламан 3:35, поділіться таким висловлюванням 
старійшини Ніла А. Максвела: 

«Тільки віддаючись Богові ми можемо почати розуміти його волю стосовно нас. 
І якщо ми дійсно довіряємо Богові, чому нам не віддатися його люблячому 
всевіданню? Врешті-решт він знає нас, наші можливості набагато краще, ніж 
ми самі» (у Conference Report, Apr. 1985, 91 або Ensign, May 1985, 72). 
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«О, як же ви могли забути 
вашого Господа?» 

Геламан 6-12 

Допомогти учням усвідомити існування циклу, в якому люди переходять від 
праведності до злочестя і назад до праведності. 

1. З молитвою читайте такі уривки з Писань і розмірковуйте над ними: 

а. Геламан 6:1-14. Ламанійці стають праведнішими за Нефійців. Народ 
благословляється миром і процвітанням. 

б. Геламан 6:15-10:1. Нефійці стають гордовитими і злочестивими. Нефій 
закликає людей до покаяння. Ставши свідками подій, що розгорнулися 
навколо вбивства головного судді, частина народу почала сприймати 
Нефія як пророка, але більша частина не покаялася. 

в. Геламан 10:2-11:6. Господь дає Нефію силу запечатування. Нефій просить 
Господа покарати Нефійців, наславши голодомор. 

г. Геламан 11:7-38; 12. Нефійці упокорюються і каються. Господь посилає 
дощ на прохання Нефія і знову благословляє Нефійців миром і процвітан-
ням. Мормон описує цикл праведності й злочестя і розповідає, як розірвати 
цей цикл. 

2. На смужках паперу напишіть такі слова: 

Мета уроку 

Підготовка 
до уроку 

Запропоновний 
хід уроку 

Вправа на 
концентрацію 
уваги 
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Якщо ви не хочете використовувати смужки з написами, напишіть ці слова 
на дошці, коли в уроці йтиметься про смужки з написами. 

3. Призначте учня підготуватися до короткого пояснення подій, описаних 
у Геламан 7:13-29; 8; 9. 

Щоб розпочати урок, скористайтеся запропонованою вправою, якщо вважаєте 
її доречною, або вашою власною. 

Напишіть на дошці такі цифри: 2, 3, 5, 8,12. 

Зазначте, що ці цифри написані у певній послідовності. Запитайте в учнів, 
якими будуть три наступні цифри цієї послідовності. (Наступними цифрами 



будуть 17, 23 і ЗО. Можливо, вам доведеться пояснити, що цей числовий ряд 
утворено додаванням 1 до першого числа, 2 до другого, 3 до третього і т.д.) 

Поясніть, що в Книзі Мормона існує закономірність, яку можна так само 
передбачити, як цей числовий ряд. Ця закономірність повторюється багато 
разів. Зрозумівши цю закономірність, ми зможемо уникати вчинків, що 
призвели до знищення Нефійців. 

З молитвою виберіть уривки з Писань, запитання та інші матеріали для уроку, 
що відповідатимуть найповнішою мірою потребам учнів. Обговоріть, як 
вибрані уривки з Писань застосовувати у повсякденному житті. Заохочуйте 
учнів ділитися випадками з життя, що стосуються принципів, описаних 
у Писаннях. 

Цей урок поділено на чотири частини. У кожній частині буде описуватися 
один з етапів циклу, що веде до гордовитості. У зазначені моменти розміщайте 
на дошці смужки з написами, що відповідають кожному етапу. Малюйте 
стрілки, щоб з'єднати смужки з написами, як показано нижче: 

Обговорення 
і застосування 
Писань 

1. Люди живуть праведно і отримують благословення миром 
і процвітанням. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Геламан 6:1-14. Нагадайте учням, що 
Нефій і Легій були місіонерами для Ламанійців і допомогли багатьом з них 
покаятися і охриститися. Незабаром Ламанійці стали більш праведними, ніж 
Нефійці. 

• Які з рис, що були притаманні Ламанійцям, допомогли їм стати більш 
праведними, ніж багато хто з Нефійців? (Див. Геламан 6:1.) Як навернені 
Ламанійці намагалися допомогти Нефійцям? (Див. Геламан 6:4-6.) Якими 
були наслідки? (Див. Геламан 6:7-14.) 

Помістіть на дошку смужку з написом Праведність і процвітання. 

2. Нефійці стають гордовитими і злочестивими. Нефій закликає їх до 
покаяння. 

Обговоріть Геламан 6:15-10:1. Запропонуйте учням прочитати вголос вибрані 
вірші. Зазначте, що після того, як Нефійці почали процвітати, багато з них 
почали забувати Бога і прагнути багатств та інших речей світу 

Помістіть на дошці смужку з написом Гордовитість і злочестя. 

151 



• Чому процвітання часто призводить до злочестя? (Див. Геламан 6:17; 7:20-21.) 

• Попросіть учнів прочитати Геламан 6:21-24 і 7:4-5 та визначити риси, які 
характеризували розбійників Гадіантона. Що з описаного існує і сьогодні. 
Як ми можемо належним чином боротися з впливом злих сил на наше 
суспільство? 

• Хто став джерелом секретних змов? (Див. Геламан 6:25-30.) Що робили 
Нефійці, коли Сатана «сильно заволодів [їхніми] серцями»? (Див. Геламан 6:31.) 

Нехай учні прочитають Геламан 6:34-38, щоб віднайти різницю між Нефійцями 
і Ламанійцями. Ви можете коротко записати відповіді учнів на дошці так, як 
показано нижче: 

НЕФІЙЦІ ЛАМАНІЙЦІ 

Вироджувалися у зневірі Зростали в знанні про Бога 
(вірш 34). (вірш 34). 

Зростали у злочестивості Ходили в істині та праведності 
і гріху (вірш 34). перед Богом (вірш 34). 

Втратили провід Духа Господа Отримали Духа (вірш 36). 
(вірш 35). 

Укріпляли і підтримували Проповідували слово Бога 
розбійників Гадіантона розбійникам Гадіантона 
(вірш 38). (вірш 37). 

• Чому Дух «почав залишати Нефійців»? (Див. Геламан 6:35.) Чому Господь 
«почав проливати свій Дух на Ламанійців»? (Див. Геламан 6:36.) Чого це може 
навчити нас стосовно того, як отримати вплив Святого Духа? 

Поясніть, що коли Нефійці продовжували бути злочестивими, Господь послав 
сина Геламана, Нефія, щоб закликати їх до покаяння. Коли Нефій побачив 
злочестя народу, «його серце сповнилося смутком» (Геламан 7:6). Він став на 
коліна на вежі в саду і почав молитися. Коли він виливав свою душу Богові, 
навколо зібралася група людей, яким було цікаво дізнатися, чому він оплакував 
злочестя народу (Геламан 7:11). 

Попросіть призначеного учня коротко розповісти про події, описані 
в Геламан 7:13-29; 8; 9. 

• Як реагували люди, коли Нефій докоряв їх за злочестя? (Див. Геламан 8:1-10.) 
Чому так багато людей не покаялися? 

• Якою була реакція людей, коли Сеантум зізнався у вбивстві свого брата, 
головного судді? (Див. Геламан 9:39-10:1.) Після того, як люди посперечалися 
стосовно того, пророк Нефій чи бог, вони залишили його одного. Що може 
заважати нам слухати пророків останніх днів? 

Президент Езра Тефт Бенсон сказав: «Дві категорії людей зустрічають 
найбільші труднощі у наслідуванні пророків: це ті, хто пишаються своєю 
обізнаністю, і ті, хто пишаються своїми багатствами. Обізнані можуть 
вважати, що пророк має натхнення лише тоді, коли те, що він говорить, 
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Урок 34 

співпадає з їхніми думками; в усіх останніх випадках пророк просто висловлює 
свою думку, тобто говорить як проста людина. Багаті можуть вважати, що 
немає потреби прислухатися до настанов скромного пророка» (The Teachings 
of Ezra Taft Benson [1988], 138). 

3. Господь дає Нефію силу запечатування. Тому що Нефійці не покаялися, 
на них наслано війни і голод. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Геламан 10:2-11:6. Зазначте, що Нефйіці 
забули Господа і продовжували чинити злочестя. Через своє злочестя люди 
переживали спустошуюче знищення і страждання. 

• Господь дав Нефію силу запечатування з такими словами: «Усе буде 
зроблено... відповідно до слова [Нефія]» (Геламан 10:5-10). Чому Господь 
наділив Нефія такою великою силою? (Див. Геламан 19:4-5.) 

• Що сталося з народом, коли вони відкинули вчення Нефія і не послухалися 
Бога? (Див. Геламан 10:18-11:2). Про що молився Нефій, щоб допомогти 
людям пам'ятати Господа і покаятися? (Див. Геламан 11:4.) Чому Нефій 
молився про голод, а не про війну? (Див. Геламан 11:4.) Якою була відповідь 
на молитву Нефія? (Див. Геламан 11:5-8.) 

Помістіть на дошці смужку з написом: Знищення і страждання. 

4. Нефійці упокорюються і каються. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Геламан 11:7-38; 12. Поясніть, що 
знищення і страждання від голоду вплинуло на Нефіців і змусило їх звернутися 
до Господа за допомогою. Вони упокорилися і покаялися. 

Помістіть на дошці смужку з написом: Смирення і покаяння. 

• Про що ми можемо дізнатися з того, як Господь відповів на молитви 
Нефійців про припинення голоду? (Див. Геламан 11:10-17.) Чого Господь 
вимагав від людей, перш ніж припинити голод? (Див. Геламан 11:14-15.) 

• Які благословення люди отримали знову за їхню вірність? 
(Див. Геламан 11:20-21.) 

• Якою була перша ознака того, що короткий період смирення і праведності 
закінчився? (Див. Геламан 11:22.) Як Нефій, Легій та їхні брати поклали 
край цій суперечці? (Див. Геламан 11:23.) Яким чином навчаючи про «істинні 
питання вчення» можна покласти край суперечці? 

• Що допомогло людям покаятися і повернутися до Господа, коли вони 
вступили в новий етап злочестя і знищення? (Див. Геламан 11:28-34.) 
Зважаючи на те, що навколо нас існує таке саме злочестя, що ми можемо 
робити, щоб завжди пам'ятати Господа? 

• Через два роки Нефійці «почали знову забувати Господа Бога свого» 
(Геламан 11:36). Чому, на вашу думку, люди так швидко забувають Господа? 
Яким чином ми можемо забувати Бога сьогодні? 

• Мороній сказав, що діти людські «навіть менші за прах землі» (Геламан 12:7). 
На чому основується це твердження? (Попросіть учнів по черзі прочитати 
вірші з Геламан 12:1-6, 8.) 

• Ми вільні виконувати або не виконувати Божі заповіді, але не можемо 
вибирати наслідки наших вчинків. Якою, за словами Мормона, буде доля 
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тих, хто неслухняний? (Див. Геламан 12:25-26.) Якою буде доля тих, хто 
покаявся і слухається Господа? (Див. Геламан 12:23-24, 26.) 

• Зверніть увагу учнів на замкнутий цикл, зображений на дошці. Як люди 
можуть розірвати цей цикл? (Див. Алма 62:48-51; Геламан 12:23-24.) 

Президент Гордон Б. Хінклі сказав: «Прагніть справжніх речей, а не штучних. 
Прагніть вічних істин, а не скороминучих захоплень. Прангінь вічного, 
того що від Бога, а не того, що сьогодні є, а завтра вже нема. Надійтеся на 
Бога і живіть» ('Teachings of Gordon В. Hinckley, [1997], 494). 

Прочитайте таке висловлювання старійшини Гордона Б. Хінклі, в якому він 
говорить про Книгу Мормона: 

«Ніяке інше письмове свідчення так ясно не ілюструє той факт, що коли люди 
і народи ходять у Божому страху і виконують його заповіді, вони процвітають 
і ростуть, але коли вони нехтують ним і його словом, приходить занепад, який, 
якщо не спинити його праведністю, призведе до слабкості і смерті» (у Conference 
Report, Oct. 1979,10 або Ensign, Nov. 1979, 8). 

Якщо підказує Дух, свідчіть про істини, які обговорювалися на уроці. 

Запропонованими матеріалами можна доповнити урок. Ви можете використати 
одну чи обидві ідеї як частину уроку. 

1. Щоб уникнути циклу гордовитості 

Попросіть учнів пригадати нерозважливу або нерозумну помилку чи вибір, 
який вони зробили. Потім попросіть їх подумати про те, що вони зробили, щоб 
уникнути повторення цієї помилки. Дайте можливість учням поділитися своїм 
досвідом. 

Обговоріть, чому Нефійці продовжували приймати рішення, що призвели їх 
від праведності до злочестя і стали причиною знищення і страждань. 

• Чого ми можемо навчитися у Нефійців, що допоможе нам уникнути тих 
помилок, які допустили вони? 

2. «Вони свідчили про пришестя Христа» {Геламан 8:22) 

Поясніть, що пророки свідчать про Ісуса Христа так само, як про нього свідчить 
усе, що є на небесах і на землі. Потім попросіть учнів по черзі прочитати вірші 
з Геламан 8:11-24 і віднайти багатьох свідків Спасителя у цих віршах. Під час 
обговорення ви можете звернути особливу увагу на розповідь про мідного змія 
Мойсея. 

• Що символізує мідний змій? (Див. Геламан 8:13-15; див. також Числа 21:6-9; 
Іоанн 3:14-16.) Як ми можемо збільшити нашу віру в Христа? Як ваша віра 
в Христа і його спокуту вплинула на ваше життя? 

У вигляді заключної частини цього обговорення ви можете прочитати свідчення 
сьогоднішнього Президента Церкви з останнього номера Ліягони, що містить 
звіт про піврічну конференцію Церкви. 

Заключна частина 

Додаткові ідеї 
для навчання 
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«Якщо ви покаєтеся 
і повернетеся до Господа» 

^фок 

35 
Мета уроку Нагадати учням про важливість покаяння, повернення до Господа і наслідування 

пророків. 
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1. Самуїл застерігає Нефіців, що їх буде знищено, якщо вони не покаються. 

Обговоріть Геламан 13. Запропонуйте учням прочитати вголос вибрані вірші. 
Поясніть, що Ламанійський пророк на ім'я Самуїл пішов проповідувати до 
Зарагемлі, але Нефіці прогнали його. Господь наказав Самуїлу повернутися до 
Зарагемлі і пророкувати. Коли Нефійці не дозволили Самуїлу ввійти до міста, 
він став на міській стіні й пророкував їм (Геламан 13:1-4). Якщо ви використовуєте 
ілюстрацію, де зображено Самуїла, показуйте її протягом уроку. 

• Самуїл застерігав народ, що через закам'янілість їхніх сердець Господь забере 
своє слово від них, відведе свій Дух від них (Геламан 13:8). Чому люди, які 
кам'яніють своїми серцями, приходять до таких наслідків? (Див. Мосія 2:36-37.) 
Що ми можемо робити, щоб пом'якшити наші серця? 

• Через пророка Самуїла Господь сказав: «Благословенні ті, хто покається 
і повернеться до мене» (Геламан 13:11). Як деякі люди можуть зробити 
спробу покаятися без того, щоб повернутися до Господа? Чому повернення 
до Господа є суттєвою частиною покаяння? 

Президент Езра Тефт Бенсон навчав: 

«Покаяння означає більше, ніж проста зміна поведінки. Багато чоловіків 
і жінок у світі виявляли велику силу волі та самодисципліну в подоланні 
поганих звичок і слабкостей плоті. Однак, у цей же час вони не думали про 
Вчителя, інколи навіть відкрито відкидали Його. Такі зміни в поведінці, 
навіть у кращий бік, не є справжнім покаянням... 

... Істинне покаяння основується на вірі в Господа Ісуса Христа і витікає з неї. 
Немає іншого шляху. Істинне покаяння означає зміну в серці, а не тільки 
зміну поведінки (див. Алма 5:13)» (The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 71). 

• Нефійці «прикипіли серцями своїми до багатств» (Геламан 13:20-21). Крім 
того, вони не слухалися слів Господа, який дав їм їхні багатства (Геламан 13:21). 
Через це, Нефійці та їхні багатства були прокляті (Геламан 13:17-22). Яким 
чином люди віддають більше часу й уваги турботам світу, ніж турботам про 
духовне? Як ми можемо визначити, чи приділяємо достатньо уваги нашому 
духовному благополуччю? 

• Самуїл казав, що Нефійці завжди пам'ятали свої багатства, проте забували 
дякувати за них Господу (Геламан 13:22). Чому деяким людям важко бути 
вдячними, коли вони отримують благословення достатком? Яким чином 
вдячність протидіє гордовитості? Як ми можемо виказати нашу вдячність 
Господу? 

• Нефійці переслідували і вбивали пророків у свої дні, але вони казали: «Якби 
нашими днями були дні наших батьків минулого, ми б не вбивали пророків» 
(Геламан 13:24-25; порівняйте з Матвій 23:29-39). Чому деякі люди іноді 
прославляють пророків минулого і заперечують сучасних пророків? (Див. 
Геламан 13:26.) Як деяьсі люди дозволяють, щоб їх «вели нерозумні і сліпі 
провідники»? (Див. Геламан 13:27-29.) 

• Згідно зі словами Самуїла, Нефійці «прагнули щастя, творячи беззаконня» 
(Геламан 13:38). Чому неможливо знайти істинне щастя у гріху? (Див. 
Геламан 13:38; див. також Алма 41:10-11.) Як ми можемо знайти істинне щастя? 
(Крім того, що ви попросите учнів дати відповіді, ви можете також прочитати 
висловлювання на наступній сторінці.) Як ми можемо допомогти іншим 
знайти істинне щастя? 

156 



Урок 35 

Пророк Джозеф Сміт сказав: «Щастя—це мета і призначення нашого 
існування; і ми досягнемо його, якщо ми будемо йти шляхом, що веде до 
нього; а цей шлях — це доброчесність, стійкість, вірність, святість і дотри-
мання усіх заповідей Бога» ('Teachings of the Prophet Joseph Smith, sel. Joseph 
Fielding Smith [1976], 255-56). 

2. Самуїл пророкує про ознаки, що передуватимуть народженню і смерті 
Спасителя. Він продовжує закликати народ до покаяння. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Геламан 14. 

• Самуїл пророкував про народження і смерть Спасителя (Геламан 14:2,15). 
Які ознаки, за словами Самуїла, супроводжуватимуть народження і смерть 
Спасителя? (Див. Геламан 14:3-7, 20-28. Про ці пророкування йдеться 
в додаткових ідеях для навчання в уроці 36.) 

• Самуїл сказав, що якщо люди покаються, вони отримають прощення гріхів 
завдяки заслугам Христа (Геламан 14:13). Заслуги—це якості або вчинки, 
які дають право людині на отримання нагород. Чому тільки завдяки заслугам 
Спасителя ми можемо бути прощені за наші гріхи? (Див. 2 Нефій 2:7-9; 
Алма 22:14.) 

Президент Езра Тефт Бенсон навчав: «Навіть найсправедливіший і найче-
сніший чоловік не може спасти себе лише завдяки власним заслугам» 
(The Teachings of Ezra Taft Benson, 71). 

• Чому, згідно з Самуїлом, Ісус мав померти? (Див. Геламан 14:15-18.) Як знання 
про жертву Спасителя впливає на вас? 

• Самуїл сказав: «Якщо [людей] буде засуджено, вони накличуть на себе своє 
власне засудження» (Геламан 14:29). Чому це так? (Див. Геламан 14:30-31.) 
Чому так важливо, щоб нам було «дозволено діяти за себе»? 

3. Деякі люди вірять Самуїлу і христяться. Інші кам'яніють серцями 
і намагаються вбити Самуїла. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Геламан 15-16. 

• Чому Господь карав Нефійців? (Див. Геламан 15:3; див. також Євреям 12:6.) Як 
покарання Господа показує його любов до нас? Чого нас навчає покарання 
Господа? 

Попросіть учня прочитати вголос Геламан 15:7-8. Поки він чи вона читає, 
намалюйте на дошці таку схему: 
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• Яким чином знання істини і віра в Писання ведуть до віри і покаяння? Яким 
чином віра і покаяння ведуть до зміни в серці? 

• Ламанійці, які відчули зміну в серці, залишилися стійкими і непохитними 
у вірі (Геламан 15:8). Коли ми відчуваємо зміну в серці, що нам необхідно 
зробити, щоб впевнитися, що ця зміна є тривалою? (Див. 2 Нефій 31:19-20.) 

• Як Нефійці відреагували на пророкування і застереження Самуїла? 
(Див. Геламан 16:1-7.) Чому, на вашу думку, багато людей не повірили Самуїлу, 
навіть коли вони побачили, що його чудовим чином було захищено? 

• Хоча вони побачили, що слова пророцтва почали здійснюватися, більшість 
Нефійців почали кам'яніти серцями і покладатися на власну силу і мудрість 
(Геламан 16:13-15). Як ці невіруючі Нефійці спростовували ознаки, які 
вони бачили? (Див. Геламан 16:16-23.) У чому полягає небезпека намагань 
зрозуміти євангелію лише розумом? 

Якщо підказує Дух, свідчіть про істини, які обговорювалися на уроці. 

Ви можете скористатися додатковими ідеями для навчання, щоб іще раз 
пригадати пророцтва Самуїла і показати, як вивчення цих пророцтв може 
допомогти нам приготуватися до другого пришестя Спасителя. 

Запропонованими матеріалами можна доповнити урок. Ви можете використати 
цю ідею як частину уроку. 

Готуватися до другого пришестя 

Прочитайте і обговоріть таке висловлювання Президента Езри Тефта Бенсона: 

«Літопис історії Нефійців якраз перед приходом Спасителя має багато 
паралелей з нашими днями, коли ми чекаємо на друге пришестя Спасителя» 
(у Conference Report, Apr. 1987, 3 або Ensign, May 1987, 4). 

У цьому висловлюванні «літопис історії Нефійців», про який згадує Президент 
Бенсон, — це книга 3 Нефій, розповідь про Нефійців перед тим, як до них 
прийшов воскреслий Господь. Список на наступній сторінці стосується 
висловлювання Президента Бенсона відносно книги Геламана — розповіді про 
Нефійців перед тим, як вони побачили ознаку народження Спасителя. 

Скористайтеся цим списком, щоб показати, що Геламан 13-16 містить розповідь 
про пророцтва і події, які є подібними ознакам і подіям, що передуватимуть 
другому пришестю Ісуса Христа. 

Заключна частина 

Додаткова ідея 
для навчання 
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Урок 35 

• Які існують подібності і розбіжності між людьми у наші дні та Нефійцями, 
які жили перед самим народженням Христа? 

Прочитайте наведене нижче висловлювання Президента Езри Тефта Бенсона: 

«У Книзі Мормона ми знаходимо зразок того, як готуватися до другого 
пришестя. Велика частина книги сфокусована на декількох десятиліттях якраз 
перед появою Христа в Америці. Старанно вивчаючи цей проміжок часу, 
ми можемо визначити, чому деякі люди були знищені у жахливих вироках, 
що передували Його приходу, і що дало можливість іншим людям стояти 
біля храму на землі Щедрій і вкладати свої руки в рани на Його руках і ногах... 
Чи може хтось сумніватися, що ця книга призначена для нас, і що в ній ми 
знаходимо велику силу, велику втіху і великий захист?» (у Conference Report, 
Oct. 1986, 5-6 або Ensign, Nov. 1986, 6-7). 

Запропонуйте учням поділитися думками і враженнями, які вони отримали, 
коли обговорювали Геламан 13-16. Запитайте у них, як це може допомогти їм 
приготуватися до другого пришестя Спасителя. 
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Пророцтва і події, записані 
в Геламан 13-16 

Пророцтво або подія Ознаки і події, що 
передуватимуть другому 
пришестю 

Геламан 16:1, 3, 6,10 Сильна праведна меншість 1 Нефій 14:12; Яків 5:70 

Геламан 16:13-14 Духовні виявлення і чуда Йоіл 2:28-30; УЗ 45:39-42 

Геламан 13:22; 16:12, 22-23 Велике злочестя 2 Тимофію 3:1-5; УЗ 45:27 

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

Заперечування пророків 
Господа і їх закликів 
до покаяння 

УЗ 1:14-16 

Геламан 15:4-11 Навернення багатьох 
Ламаніців 

УЗ 49:24 

Геламан 14:3-4 Пророцтво про ніч без 
темряви 

Захарія 14:7 

Геламан 14:5-6, 20 Пророцтва про ознаки 
і чуда на Небесах 

Йоіл 2:30-31; УЗ 45:40 

Геламан 16:13-18 Заперечення ознак, чудес 
і приходу Христа 

2 Петра 3:3-4; УЗ 45:26 

Геламан 14:21, 23, 26 Пророцтва про великі бурі 
та інші природні катаклізми 

Об'явлення 16:18, 21; 
УЗ 88:88-90 

Геламан 14:24; 15:1 Пророцтво про знищення 
неправедних 

Ісая 26:21; Малахія 4:1; 
УЗ 1:9; 133:41 



Допомогти учням розуміти необхідність зносити все з вірою у часи випробувань 
і спокус. 

З молитвою читайте такі уривки з Писань і розмірковуйте над ними: 

а. З Нефій 1:1-22. Незважаючи на ознаки і чуда на землі, невіруючі заявляють, 
що час приходу Спасителя пройшов. Нечестиві люди мають намір убити 
тих, хто вірить. Ознаки народження Спасителя з'являються і виправдовують 
тих, хто вистояв у вірі. 

б. З Нефій 2-4. Злочестя на землі зростає. Розбійники Гадіантона стають більш 
могутніми і приходять на битву з Нефійцями. Нефійці каються у своєму 
злочесті і Господь допомагає їм перемогти розбійників Гадіантона. 

в. З Нефій 5-7. Нефійці полишають гріхи і живуть праведно. За час їхнього 
процвітання у Церкві виникають гордовитість і суперечки. Незабаром 
люди починають жити «в стані жахливої злочестивості». Нефій проповідує 
покаяння і віру в Христа, невелика кількість людей навертається до віри. 

Щоб розпочати урок, скористайтеся запропонованою вправою, якщо вважаєте 
її доречною, або вашою власною. 

Розкажіть учням притчу, переказану старійшиною Джорджем А. Смітом, який 
був членом Кворуму Дванадцятьох Апостолів: 

«Один чоловік, який подорожував якоюсь країною, приїхав у велике місто, 
що було дуже багатим і розкішним. Він подивився на нього і сказав своєму 
провіднику: «Мабуть тут живуть дуже праведні люди, бо я не бачу навіть 
найменшої ознаки диявола у цьому великому місті». 

Провідник відповів: «Ви не зрозуміли, пане. Це місто настільки піддалося 
злочестю, корупції, деградації і мерзотам всілякого виду, що всього один диявол 
у змозі підпорядкувати його». 

Подорожуючи далі, він виїхав на нерівну дорогу і побачив старого чоловіка, 
який намагався піднятися на пагорб, навколо якого було сім величезних, 
кремезних, грубих дияволів. 

«О, — сказав мандрівник, — це, мабуть, дуже злочестивий старий чоловік. 
Тільки погляньте, скільки дияволів навколо нього!» 

«Це,—відповів провідник, — єдиний праведний чоловік в країні, і аж сім 
найбільших дияволів намагаються навернути його на свій шлях, та не можуть 
цього зробити» (у Deseret News, 11 Nov. 1857, 7:287). 

Поясніть, що коли ми прагнемо з вірою виконувати заповіді, ми завжди 
зустрінемо протидію. На сьогоднішньому уроці обговорюватиметься те, перед 

Мета уроку 

Підготовка 
до уроку 

Запропонований 
хід уроку 

Вправа на 
концентрацію 
уваги 

36 «Назавтра я прийду у світ» 

З Нефій 1-7 
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якою протидією опинилися віруючі серед Нефійців. Деякі люди вистояли, 
незважаючи на протидію, у той час як інші, хоч і отримали великі благосло-
вення, проте швидко «відверну[лися] від своєї праведності» (3 Нефій 7:8). З цих 
розділів ми можемо дізнатися, як важливо залишатися вірним, незважаючи 
на труднощі та спокуси. 

З молитвою виберіть уривки з Писань, запитання та інші матеріали, що 
відповідатимуть найповнішою мірою потребам учнів. Обговоріть, як вибрані 
уривки з Писань застосовувати у повсякденному житті. Заохочуйте учнів 
ділитися випадками з життя, що стосуються принципів, описаних у Писанях. 

1. Ознаки народження Спасителя виправдовують тих, хто вистояв у вірі. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з 3 Нефій 1:1-22. Поясніть, що події 
у цьому розділі відбувалися через п'ять років після того, як Самуїл пророкував 
про народження Ісуса. Самуїл казав: «Пройде ще п'ять років, і ось, тоді прийде 
Син Бога» (Геламан 14:2). Ви можете коротко нагадати пророцтва Самуїла про 
ознаки, які супроводжуватимуть народження Ісуса (Геламан 14:2-7). 

• Чекаючи на здійснення пророцтва Самуїла, «люди, які повірили, дуже засуму-
вали» (3 Нефій 1:7). Якими були причини їхнього смутку? (Див. З Нефій 1:5-9.) 

а. Деякі невіруючі казали, що вже пройшов час здійснення пророцтв, і що 
віра тих, хто повірив, була даремною (3 Нефій 1:5-6). 

б. Невіруючі «зчинили великий галас по всій землі» (3 Нефій 1:7). 
в. Було призначено день, коли всіх віруючих буде віддано на смерть 

(З Нефій 1:9). 

• Що зробили ті, хто вірив, незважаючи на такі випробування їхньої віри? 
(Див. З Нефій 1:8.) Що ми можемо робити, щоб залишатися стійкими, коли 
наша віра випробовується? 

• Коли Нефій побачив злочестивість невіруючих, він молився Господу за свій 
народ (3 Нефій 1:10-11). Яке повідомлення було дано Нефію в одкровенні 
після того, як він молився весь день за свій народ? (Див. З Нефій 1:12-14. Ви 
можете попросити учня прочитати ці вірші вголос.) Яким чином здійснилися 
пророцтва Самуїла? (Див. З Нефій 1:15-21.) Як розповідь про це допомагає 
укріпляти вашу віру в Ісуса Христа? 

2. Розбійники Гадіантона виходять на битву проти Нефійців. 

Обговоріть 3 Нефій 2-4. Запропонуйте учням прочитати вголос вибрані вірші. 

• Яким чином Сатана намагався відвернути людей від віри в Спасителя і Його 
народження? (Див. З Нефій 1:22; 2:1-3. Зазначте, що Сатана поступово займав 
місце в серцях людей, і незабаром люди «почали забувати ті ознаки і дива».) 
Які з цих методів, як ви бачили, супротивник використовує сьогодні? Що ми 
можемо робити, щоб пам'ятати і берегти наш духовний досвід? 

• Коли люди почали зростати у злочесті, яка небезпека постала перед ними? 
(Див. З Нефій 2:11-13,17-19.) Яка поведінка і позиція загрожує нашій безпеці 
у ці дні? 

• На 16-му році від дня народження Христа Лахонеус, правитель і головний 
суддя Нефійців, отримав листа від Гіддіангія, вождя розбійників Гадіантона 
(З Нефій 3:1). Чого Гіддіангій хотів від Лахонеуса? (Див. З Нефій 3:6-8.) 

Обговорення 
і застосування 
Писань 
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• Коли розбійники Гадіантона оголосили про їхній намір знищити Нефійців, 
люди відразу ж почали готуватися до захисту під проводом Лахонеуса 
і Гідгіддонія. Як їхні дії можуть допомогти нам захищатися в часи спокус 
і страху? (Попросіть учнів прочитати 3 Нефій 3:12-26, щоб знайти відповідь 
на це запитання. Коротко запишіть відповіді учнів на дошці. Деякі з відпо-
відей вказані нижче разом із запитаннями, щоб пожвавити обговорення.) 

а. «Лахонеус, правитель, був справедливим чоловіком, і його не можна було 
залякати» (3 Нефій 3:12). Як страх може спонукати деяких людей піддатися 
спокусі? Як особиста праведність допомагає залишатися хоробрими перед 
обличчям спокус і випробувань? 

б. Лахонеус наказав, щоб «люди волали до Господа і просили сили» 
(З Нефій 3:12). Чому важливо молитися про силу перед обличчям спокус 
і випробувань? 

в. Лахонеус наказав людям, щоб вони «зібралися разом» (3 Нефій 3:13, 22). 
Чому було важливим для Нефійців зібратися в одному місці, щоб захищати 
себе? (Див. З Нефій 4:3-4.) Як наше об'єднання з іншими членами 
Церкви може збільшити нашу спроможність протистояти силам зла? 
(Див. Мороній 6:4-6.) 

г. «Він наказав, що має бути збудовано укріплення» і розставлено «сторожу 
довкола» (3 Нефій 3:14). Як ми можемо укріпляти себе і захищатися від 
спокус? 

г. Нефійці «дійсно напружилися,... щоб виконати слова Лахонеуса» 
(З Нефій 3:16). Які благословення ми отримуємо, коли йдемо за натхнен-
ними провідниками? 

д. «Вони покаялися у всіх своїх гріхах» (3 Нефій 3:25). Яким чином покаяння 
допомагає нам отримати більшу силу від Господа? 

е. Вони були «сильними з бронею» (3 Нефій 3:26). Яку броню нам радять 
одягнути? (Див. УЗ 27:15-18.) Чому нам сказано одягнутися у всю броню 
Бога? Як ми можемо носити цю броню щодня? 

• Якими були наслідки цієї підготовки, коли розбійники Гадіантона вийшли 
проти Нефійців? (Див. З Нефій 4:11-13,16-29.) Як Нефійці раділи після своєї 
перемоги? (Див. З Нефій 4:30-33.) Яким чином ми можемо виказати свою 
вдячність Богу за те, що Він захищає і благословляє нас. 

3. Нефійці живуть праведно і процвітають, але зростають гордовитість 
і суперечки. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з 3 Нефій 5-7. Поясніть, що Нефійці 
перемогли розбійників Гадіантона на 21-му році після народження Христа. 
Ще через 13 років Спаситель прийде до Нефіців і служитиме їм. 

• Протягом декількох років після перемоги над Гадіантоновими розбійниками 
Нефійці насолоджувалися великим миром і процвітанням (3 Нефій 5:1-26; 
6:1-9). Що сталося, що порушило їхній спокій? (Див. З Нефій 6:10-15. Ви можете 
коротко пригадати цикл гордовитості, що обговорювався на уроці 34.) 

• Тому що люди продовжували бути злочестивими, приходили пророки, 
щоб закликати їх до покаяння, але люди заперечували їх і вбивали (3 Нефій 
6:17-23). Зростали таємні змови, і люди незабаром розділилися на племена 
(З Нефій 6:27-30; 7:1-5). Що Нефій зробив у відповідь на це злочестя? (Див. 
З Нефій 7:15-19.) Якими були результати його роботи? (Див. З Нефій 7:21-26.) 
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Урок 36 

Заключна частина 

Додаткова ідея 
для навчання 

Напишіть на дошці дати, вказані нижче. Призначте різних учнів прочитати 
відповідні уривки вголос. Після прочитування кожного з уривків попросіть 
описати духовний стан народу. 

21-16 p.p. після P. X. З Нефій 5:1-3 (Люди служили Богові «з усією старанністю».) 

26-27 p.p. після P. X. З Нефій 6:4-5 (Були великий порядок і процвітання.) 

28 р. після P. X. З Нефій 6:9 (Був постійний мир.) 

29 р. після P. X. З Нефій 6:10-16 (Були суперечки, гордовитість 
і вихваляння.) 

30 р. після Р X. З Нефій 6:17-18 («Вони були в стані жахливої 

злочестивості».) 

31 р. після P. X. З Нефій 7:21 (Декілька людей було навернено до Господа.) 

32-33 p.p. після P. X. З Нефій 7:23 (Нефій продовжував волати про покаяння.) 
• Якими благословеннями могли б насолоджуватися всі люди, якби вони 

залишилися вірними? (Див. З Нефій 10:18-19. Найправедніших було збережено 
під час знищення, яке супроводжувало розп'яття Спасителя. Вони отримали 
великі благословення, коли Спаситель прийшов до них після того, як 
воскрес. Більш злочестиву частину народу було знищено. Ці події будуть 
обговорюватися на наступному уроці.) 

Поясніть, що ми також чекаємо на прихід Спасителя. Поки ми чекаємо, Сатана 
буде намагатися повернути нас до злочестя так само, як він вчинив з Нефійцями. 
Якщо ми підготуємося, як це зробили люди в часи Лахонеуса, і якщо ми 
вистоїмо в праведності, то будемо гідними отримати все, що Господь побажає 
дарувати нам. 

Якщо підказує Дух, свідчіть про істини, які обговорювалися на уроці. 

Запропонованими матеріалами можна доповнити урок. Ви можете використати 
цю ідею як частину уроку. 

«Я учень Ісуса Христа» (3 Нефій 5:13) 

Попросіть учнів прочитати вголос 3 Нефій 5:13. Поясніть, що цей вірш містить 
слова пророка Мормона. 

• Що означає бути учнем Ісуса Христа у наші дні? 
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Урок 

37 «І хто прийде, 
того я прийму» 

З Нефій 8-11 

Мета уроку 

Підготовка 
до уроку 

Запр опонований 
хід уроку 

Вправа на 
концентрацію 
уваги 

Обговорення 
і застосування 
Писань 

Допомогти учням зрозуміти, як здійснилися пророцтва Самуїла і те, які 
благословення чекають на тих, хто прийде до Спасителя. 

1. З молитвою читайте такі уривки з Писань і розмірковуйте над ними: 

а. З Нефій 8. В Америці відбувається велике руйнування в час смерті Христа. 
Багато міст знищено. 

б. З Нефій 9-10. Ті, хто вижили, чули голос Господа, який запрошував їх 
повернутися до Нього, покаятися і навернутися. 

в. З Нефій 11. Воскреслий Спаситель сходить з небес і навчає народ. 

2. Якщо наявні такі ілюстрації, приготуйтеся використати їх на уроці: «Христос 
являється Нефійцям» (62047; набір ілюстрацій «Мистецтво євангелії» 315) 
і «Христос повчає в західній півкулі» (62380; набір ілюстрацій «Мистецтво 
євангелії» 316). 

3. Перед початком уроку напишіть на дошці перелік віршів, вказаний на 
сторінці 165. 

Щоб розпочати урок, скористайтеся запропонованою вправою, якщо вважаєте 
її доречною, або вашою власною. 

Поясніть, що 3 Нефій 11 часто є першим розділом, який пропонують прочи-
тати людям, коли вони вперше отримують примірник Книги Мормона 
від місіонерів. Цей розділ містить розповідь про воскреслого Спасителя, який 
прийшов до Нефійців. 

• Чому, на вашу думку, 3 Нефій 11 може бути ефективним для ознайомлення 
з Книгою Мормона? Які почуття ви мали чи які знання ви отримали, коли 
читали цей розділ? 

Зазначте, що розділи, які описують прихід Спасителя до Нефійців, є найсиль-
нішими уривками в Книзі Мормона. Цей розділ описує катастрофи, які 
відбулися на Американському континенті, коли Ісуса було розп'ято. Він також 
включає розповідь про початок його служіння Нефійцям. 

З молитвою виберіть уривки з Писань, запитання та інші матеріали, що 
відповідатимуть найповнішою мірою потребам учнів. Обговоріть, як вибрані 
уривки з Писань застосовувати у повсякденному житті. Заохочуйте учнів 
ділитися випадками з життя, що стосуються принципів, описаних у Писаннях. 
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1. На Американському континенті відбуваються великі руйнування у час 
смерті Ісуса. 

Обговоріть 3 Нефій 8. Запропонуйте учням прочитати вголос вибрані вірші. 
Нагадайте учням, що Самуїл Ламанієць пророкував про страшні руйнування, 
що відбудуться, коли Ісуса розіпнуть (Геламан 14:20-27). На 33 році, після ознаки 
про народження Ісуса, люди «з палким бажанням почали чекати» на здійснення 
слів Самуїла (3 Нефій 8:3). 

Спрямуйте увагу учнів на перелік віршів, що ви написали на дошці: 

ПРОРОЦТВА САМУЇЛА ЗДІЙСНЕННЯ ПРОРОЦТВ 

Геламан 14:21,23 3 Нефій 8:5-7,17-18, 9:8 

Геламан 14:24 3 Нефій 8:8-10,14 

Геламан 14:20,27 3 Нефій 8:20-21 

Нехай учні прочитають кожен уривок, вказаний під заголовком «Пророцтва 
Самуїла», а потім прочитають відповідні уривки, вказані під заголовком 
«Здійснення пророцтв». 

• Коли знищення припинилося, земля була вкрита густою темрявою 
(З Нефій 8:19-23). Чому суцільна темрява є відповідною ознакою смерті 
Спасителя? (Див. З Нефій 9:18; див. також Іоанн 8:12; УЗ 11:28.) Яким 
чином Спаситель приніс світло у ваше життя? 

• Якою була реакція тих, хто залишилися живими після знищення? 
(Див. З Нефій 8:23-25.) Як те, що ми читаємо про їх досвід, може допомогти 
нам приготуватися до другого пришестя? 

2. Ті, хто вижили, чують голос Господа, який запрошує їх повернутися 
до Нього. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з 3 Нефій 9-10. 

• Після знищення, ті Нефійці, які вижили, почули голос Христа, який описав, 
як було знищено різні міста (3 Нефій 9:1-12). Якою була причина, за словами 
Господа, для такого знищення? (Див. З Нефій 9:12. Ви можете зазначити, 
як часто Він повторював цю причину у віршах 2-12.) Що Він запропонував 
тим, хто вижили? (Див. З Нефій 9:13-14. Ви можете вказати, що слово прийти 
зустрічається 3 рази у вірші 14. Див. також цитату, наведену нижче.) Що нам 
необхідно робити сьогодні, щоб прийняти це запрошення? 

Старійшина Джеффрі Р. Холланд сказав: «Прийдіть,—каже [Христос] 
з любов'ю,—прийдіть і йдіть за мною. Куди б ви не йшли, спочатку прийдіть 
і подивіться, що роблю я, подивіться де і як я проводжу свій час. Навчіться 
від мене, ходіть зі мною, розмовляйте зі мною, вірте. Слухайте мою молитву. 
В свою чергу ви знайдете відповіді на свої молитви. Бог принесе спокій 
у ваші душі. Прийдіть, ідіть за мною» (у Conference Report, Oct. 1997, 88 або 
Ensign, Nov. 1997, 65). 
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• Ісус об'явив, що закон Мойсея виповнився в Ньому і Він більше не прийматиме 
всеспалення і жертви (3 Нефій 9:17,19). Яку жертву, за Його словами, ми 
повинні приносити? (Див. З Нефій 9:20.) Що означає приносити «розбите 
серце і упокорений дух»? (Див. цитату, наведену нижче.) Що Спаситель 
обіцяв тим, хто принесе таку жертву? (Див. З Нефій 9:20.) 

Президент Дж. Рубен Кларк мол., який був членом Першого Президентства, 
сказав: «За новим завітом, який прийшов з Христом, грішник повинен 
принести жертву із свого власного життя, а не жертвувати кров якогось 
іншого створіння; він повинен залишити свої гріхи, він повинен покаятися, 
він сам повинен зробити жертву» (Behold the Lamb of God [1962], 107). 

• За кого, як сказав Ісус, він віддав своє життя? (Див. З Нефій 9:22.) Якими 
рисами, подібними до тих, які мають діти, ми повинні володіти, для того 
щоб прийти до Спасителя? (Див. Мосія 3:19.) 

• Після того, як Ісус розповів про розміри знищення і пообіцяв спокутування 
тим, хто повірить, пройшло багато годин тиші. Коли Ісус заговорив знову, 
якою аналогією він скористався, щоб описати своє бажання зібрати свій 
народ? (Див. З Нефій 10:4-6. Зазначте, що Ісус використав цю аналогію три 
рази, але трохи змінював її у кожному вірші.) Чому він хоче зібрати нас? 
(Див. цитату, наведену нижче.) Яку ми можемо надати допомогу в цьому 
збиранні? (Див. УЗ 4:1-7.) 

Пророк Джозеф Сміт навчав: «Якою була мета збирання... народу Божого 
у будь-який період часу в світі?... Головною метою було побудування дому 
для Господа, де він міг би відкривати своєму народові обряди свого дому 
і славу свого царства, а також навчати народ шляхам спасіння... Саме для 
цієї мети Бог збирає свій народ в останні дні» (Teachings of the Prophet Joseph 
Smith, sel. Joseph Fielding Smith [1976], 307-8). 

• Після того, як Христос закликав людей покаятися і прийти до нього, він 
більше не промовляв до людей. Пройшло три дні смутку. Потім темрява 
розсіялася, шум і знищення припинилися, і сум людей перетворився на 
радість (3 Нефій 10:9-10). Чому людей було збережено? (Див. З Нефій 10:12-13.) 
(Які благословення вони отримали? (Див. З Нефій 10:18-19.) 

• Яку пораду дає Мормон нам, читачам цієї розповіді? (Див. З Нефій 10:14.) 

3. Ісус Христос спускається з небес і навчає народ. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з 3 Нефій 11. Поясніть, що люди зібралися 
навколо храму на землі Щедрій, дивуючись змінам, що відбулися, і «говорили 
про цього Ісуса Христа, про смерть якого було дано ознаку» (3 Нефій 11:1-2). 

• В той час як люди розмовляли про те, що сталося, вони почули голос Бога 
Батька. Яким був той голос? (Див. З Нефій 11:3.) Скільки разів люди чули 
голос, перш ніж зрозуміли його? (Див. З Нефій 11:4-6.) 

• Яким чином люди врешті-решт змогли зрозуміти голос? (Див. З Нефій 11:5.) 
Що, на вашу думку, означає, що вони «відкрили свої вуха, щоб почути 
його»? (З Нефій 11:5). Що нам треба робити, щоб краще чути і розуміти Божі 
слова до нас? 

• Як Бог Батько представив Спасителя? (Нехай учень прочитає вголос 
З Нефій 11:7.) Як Спаситель представив себе самого? (Попросіть учня прочи-
тати вголос 3 Нефій 11:8-11. Якщо ви використовуєте ілюстрацію, де Ісус 
являється Нефійцям, покажіть її зараз.) 
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Урок 37 

• Яке запрошення Ісус зробив усім людям, які зібралися? (Див. З Нефій 11:13-15; 
див. також 3 Нефій 17:25, де сказано, що зібралося 2500 людей. Якщо ви 
використовуєте ілюстрацію, де Ісус навчає, покажіть її зараз.) Чого ми можемо 
навчитися з цього прикладу любові Спасителя? 

• Після того, як Спаситель надав повноваження христити Нефію та іншим, 
чого він навчав про хрищення? (Див. З Нефій 11:22-27.) Чому важливо бути 
хрищеним правильним способом і тим, хто має повноваження христити? 

• Ісус навчав, що не повинно бути «ніяких сперечань» серед людей стосовно 
хрищення чи будь-якого з питань його вчення (3 Нефій 11:22, 28). Чому 
сперечання стосовно євангельських учень небезпечні? (Див. З Нефій 11:29; 
УЗ 10:62-63.) Як нас може об'єднати істинне учення? 

• Що, як навчав Спаситель, входить до його вчення? (Див. З Нефій 11:30-38. 
Відповіді мають включати віру в Небесного Батька й Ісуса Христа, покаяння 
і намагання стати таким, як дитина, хрищення і отримання дару Святого 
Духа.) Яке обіцяння він дав тим, хто будуватиме своє життя на його ученні? 
(Див. З Нефій 11:39.) 

• Яким чином ми можемо бути більш слухняними у виконанні настанови 
Спасителя про проголошення цих слів «по всіх кінцях землі»? (З Нефій 11:41). 

Прочитайте і обговоріть 3 Нефій 10:14 і нагадайте учням про важливість розуміння 
і вивчення Писань. Хоча переслідування зростуть, так само як зростає різниця 
між праведними і злочестивими, ми будемо зміцнюватися, якщо вивчатимемо 
Писання і йтимемо за пророками. 

Якщо підказує Дух, свідчіть про істини, які обговорювалися на уроці. 

Запропонованими матеріалами можна доповнити урок. Ви можете використати 
цю ідею як частину уроку. 

Вправа на повторення 

У вигляді вправи на повторення покажіть ілюстрацію «Ісус навчає в західній 
півкулі» (62380; набір ілюстрацій «Мистецтво євангелії» 316). Прочитайте подані 
висловлювання і попросіть учнів визначити, правильні вони чи хибні. Попросіть 
учнів читати уривок з Писань, наведений після кожного висловлювання. 

1. Події на цьому малюнку відбувалися в місті Зарагемлі. (Неправильно; 
див. З Нефій 11:1.) 

2. Люди тільки що почули голос Господа. (Правильно; 3 Нефій 9:1-2.) 

3. Господь попросив їх не доторкатися до нього. (Неправильно; див. З Нефій 11:14.) 

4. У Ісуса Христа було воскресле тіло, коли він прийшов до Нефійців. 
(Правильно; див. З Нефій 11:15.) 

5. Ті, хто вижив у знищенні, були вільні від гріха. (Неправильно; 
див. З Нефій 9:13.) 

6. Ісус навчав людей, як правильно христити. (Правильно; 3 Нефій 11:21-26.) 

Заключна частина 

Додаткова ідея 
для навчання 
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Урок 

38 
Мета уроку 

Підготовка 
до уроку 

Запропонований 
хід уроку 

Вправа на 
концентрацію 
уваги 

Заохотити учнів бути справжніми учнями Ісуса Христа, наслідуючи його 
приклад, живучи за вищим законом, якому він навчав Нефійців. 

1. З молитвою читайте такі уривки з Писань і розмірковуйте над ними: 

а. З Нефій 12:1-12. Ісус навчає Нефійців Заповідям Блаженства. 
б. З Нефій 12:13-16. Ісус проголошує, що його послідовники мають бути 

сіллю землі і світлом для інших людей. 
в. З Нефій 12:17-48; 15:1-10. Ісус проголошує, що він виконав закон Мойсея. 

Він навчає людей вищому закону. 
г. З Нефій 13-14. Ісус навчає Нефійців тому, як вони повинні жити, щоб бути 

справжніми його учнями. Він каже, що ті, хто слухає його слова і виконує 
їх, подібні до чоловіка, що будує дім на камені. 

2. Додаткові матеріали: Матвій 5-7; УЗ 101:39-40; 103:9-10. 

3. Якщо ви використовуєте вправу на концентрацію уваги, принесіть на урок 
ілюстрацію «Ісус Христос» (з бібліотеки дому зборів або з набору ілстрацій 
«Мистецтво євангелії»). 

4. Якщо ви використовуєте вправу на сторінці 170, принесіть на урок два 
прозорих пакетики: один — наповнений чистою сіллю, а другий—напо-
внений сіллю, змішаною з брудом. 

Щоб розпочати урок, скористайтеся запропонованою вправою, якщо вважаєте 
її доречною, або вашою власною. 

Покажіть декілька ілюстрацій, де зображено Ісуса Христа. Зазначте, що для 
досягнення відповідного відображення особистості Ісуса, різні художники 
малювали портрет Ісуса багатьма різними способами. Потім попросіть учнів 
подумати над такими запитаннями, не відповідаючи на них вголос: 

• Якби хтось попросив вас описати особистість Ісуса, що б ви сказали? 

Поясніть, що Президент Гарольд Б. Лі говорив про одне точне змалювання 
особистості Ісуса. Потім прочитайте наведене далі висловлювання 
Президента Лі: 

«У своїй Проповіді на Горі Учитель дав щось на зразок одкровення про його 
особистість, яка була досконалою, або, можна сказати, що це — автобіографія, 
кожне слово якої було підтверджене ділами, і, таким чином, ми отримали 
схему для життя кожного з нас» (Stand Ye in Holy Places [1974], 342). 

Поясніть, що коли Ісус прийшов до Нефійців, то звернувся до них зі словами, 
подібним до Проповіді на Горі. Якщо ми будемо вивчати і використовувати 

168 

«Усе старе скінчилося, 
і все новим стало» 

З Нефій 12-15 



вчення, вміщене в цих словах, ми більше дізнаємося про особистість Спасителя. 
Ми також зможемо використовувати схему, або план, щоб наслідувати приклад 
життя Учителя. 

З молитвою виберіть уривки з Писань, запитання та інші матеріали для уроку, 
що відповідатимуть найповнішою мірою потребам учнів. Обговоріть, як 
вибрані уривки з Писань застосовувати у повсякденному житті. Заохочуйте 
учнів ділитися випадками з життя, що стосуються принципів, описаних 
у Писаннях. 

1. Ісус навчає Нефійців заповідям блаженства. 

Прочитайте і обговроріть вибрані вірші з 3 Нефій 12:1-12 так, як запропоновано 
нижче. Ви можете попросити учнів порівняти 3 Нефій 12:3-12 з подібними 
ученнями в Проповіді на Горі, що знаходиться в Матвій 5:3-12. 

• 3 Нефій 12:3. Що означає прийти до Христа? (Коли учні обговорюватимуть 
це питання, ви можете звернутися до 3 Нефій 9:3-14, 20-22 і Етер 12:27.) 
Як перебування у стані бідності духа, тобто смирення, може допомогти нам 
прийти до Христа? 

• 3 Нефій 12:14. Які способи Господь приготував, щоб утішати нас? (Щоб навести 
декілька прикладів, див. Іоанн 14:26-27; Мосія 18:8-9.) 

• 3 Нефій 12:5. Що означає бути лагідним? 

Президент Гордон Б. Хінклі сказав: «Лагідність має на увазі дух вдячності, 
як протилежність до позиції самовдоволення, тобто визнання більшої сили 
за кимось іншим, визнання Бога і прийняття його заповідей» ("With All 
Thy Getting Get Understanding", Ensign, Aug. 1988, 3-4). 

• 3 Нефій 12:6. Що, на вашу думку, означає «голодує і спрагне за праведністю»? 
Чого ми сповнимося, якщо будемо голодувати і спрагнемо за праведністю? 

• 3 Нефій 12:7. Чому ми повинні бути милостивими? Чому нам необхідна 
Господня милість? (Див. 2 Нефій 2:8-9.) 

• 3 Нефій 12:8. Чому ми повинні бути чистими серцем, щоб побачити Бога? 
(Див. 1 Нефій 10:21.) Як ми можемо очистити наші серця? (Див. УЗ 93:1, 
щоб знайти варіанти відповідей на це питання.) 

• 3 Нефій 12:9. Як ми можемо бути миротворцями в нашому домі і в суспільстві? 

• 3 Нефій 12:10-12. Чому праведних іноді переслідують? Як ми повинні 
реагувати на переслідування? (Див. З Нефій 12:44; Лука 6:35.) 

2. Ісус проголошує, що його послідовники повинні бути сіллю землі 
і світлом для інших людей. 

Прочитайте і обговоріть 3 Нефій 12:13-16. 

Ісус сказав: «Я даю вам бути сіллю землі» (3 Нефій 12:13). Щоб допомогти учням 
зрозуміти, що означає «бути сіллю землі», прочитайте або попросіть одного 
з учнів прочитати таке висловлювання старійшини Брюса Р. Макконкі: 

«У древніх Євреїв сіль... використовувалася як консервант, для соління їжі 
і в обряді жертвопринесення тварин. (Левит 2:13; Єзекїїль 43:24; Марк 9:49-50.) 
Вона була такою важливою в обряді жертвопринесення, що символізувала 

Обговорення 
і застосування 
Писань 
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собою завіт, заключений між Богом і його народом стосовно цього священного 
дійства. (Левит 2:13; Числа 18:19; 2 Хроніки 13:5.) 

Отже, заява Господа, зроблена спочатку Юдеям, а потім і іншій великій частині 
Юдеїв, Нефійцям, що вони мають силу «бути сіллю землі», набуває великого 
значення... Іншими словами, вони мали силу, яка впливає на світ і надає йому 
смаку, зберігає і захищає; цей вплив здатний принести мир і благословення 
всім іншим» (Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 667-68). 

• Як наш вплив допомагає іншим отримати мир та інші благословення? 

Покажіть пакетики з сіллю (див. «Підготовка до уроку», пункт 4). Запитайте 
в учнів, якою сіллю вони б скористалися. Потім прочитайте висловлювання 
старійшини Карлоса Е. Асая: «Один хімік зі світовим іменем розповів мені, 
що сіль не втрачає свого смаку з часом. Смак втрачається, коли її змішують 
або забруднюють» (у Conference Report, Apr. 1980, 60 або Ensign, May 1980, 42). 

• Як ми можемо уникнути забруднення тим, що від світу? 

• Попросіть учнів прочитати вголос «Учення и Заветьі» 101:39-40 і 103:9-10. 
Чого ці уривки навчають про те, що означає бути «сіллю землі» і «світлом 
для людей»? Як святі останніх днів можуть бути спасителями для людей? 
(Відповіді можуть включати: ділитися євангелією і виконувати храмову 
роботу.) 

• Як наше світло може «сяяти перед народом»? (Див. З Нефій 12:16; 18:24.) 
Якими будуть наслідки, якщо ми будемо сяяти? (Див. З Нефій 12:16.) 

3. Ісус проголосив, що він виконав закон Мойсея. Він навчає людей вищому 
закону. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з 3 Нефій 12:17-48; 15:1-10. Поясніть, що 
закон, про який згадується в цих віршах, — це закон Мойсея. Закон Мойсея був 
дуже суворою системою виконання обрядів, включаючи принесення в жертву 
тварин (Мосія 13:29-30). Його було дано, щоб допомогти Ізраїльтянам чекати на 
спокуту Ісуса Христа (2 Нефій 25:24; Мосія 13:31-33; Алма 34:13-14). 

• Хто дав закон Мойсея Ізраїльтянам? (Див. З Нефій 15:4-5.) 

• Ісус проголосив Нефійцям, що він виконав закон Мойсея (3 Нефій 12:17-19; 
15:2-5). Як Ісус виконав цей закон? 

Спаситель виконав закон Мойсея, коли він спокутував наші гріхи (Алма 
34:13-16). Після його спокути людям не треба більше приности в жертву 
тварин, як це вимагалося за законом Мойсея, щоб нагадувати про спокуту-
ючу жертву Ісуса Христа. Замість цього людям було наказано приносити 
в жертву «розбите серце і упокорений дух» (3 Нефій 9:20; див. також вірш 19). 

Поясніть, що після того, як Ісус об'явив, що він виконав закон Мойсея, він дав 
Нефійцям вищий закон. Напишіть на дошці поданий нижче перелік, і наведіть 
уривки з Писань, які, на вашу думку, будуть найбільш корисними для учнів. 
Попросіть учнів прочитати кожен уривок, наведений під заголовком «Вищий 
закон». Попросіть їх обговорити різницю між цими законами. Запропонуйте їм 
поділитися тим, як вищий закон може допомогти нам наблизитися до Господа. 
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Урок 38 

ЗАКОН МОЙСЕЯ ВИЩИЙ ЗАКОН 

З Нефій 12:22-24 

З Нефій 12:28-30 

З Нефій 12:21 

З Нефій 12:27 

З Нефій 12:31 З Нефій 12:32; див. також 
першу додаткову ідею 
для навчання 

З Нефій 12:33 

З Нефій 12:38 

З Нефій 12:43 

З Нефій 12:34-37 

З Нефій 12:39-42 

З Нефій 12:44-45 

• Після того, як Ісус навчав Нефійців тому, що вони повинні любити своїх 
ворогів, він сказав: «Отже, я б хотів, щоб ви були досконалими, саме яким 
є я, або яким досконалим є ваш Батько, який на небесах» (3 Нефій 12:48). 
Чому нам необхідна спокута Ісуса Христа для того, щоб стати досконалими? 
(Див. 2 Нефій 2:7-9; 3 Нефій 19:28-29; Мороній 10:32-33.) 

4. Ісус навчає Нефійців тому, як вони повинні жити, щоб стати його 
справжніми учнями. 

Прочитайте вибрані вірші з 3 Нефій 13-14. Поясніть, що цей розділ включає 
учення про те, як ми можемо бути справжніми учнями Ісуса Христа. Обговоріть 
декілька або всі ці учення, як це подано нижче. 

• 3 Нефій 13:1-8, 16-18. Чому Ісус засуджував деяких людей, які робили хороші 
вчинки, наприклад, давали милостиню (подавали бідним), молилися 
і постилися? Якими повинні бути наші мотиви, коли ми служимо або робимо 
інші хороші вчинки? 

• 3 Нефій 13:9-13; 14:7-11. Чого нас навчають слова Ісуса з цього вірша стосовно 
того, як нам слід молитися? 

• 3 Нефій 13:14-15. Чому так важливо, щоб ми прощали інших? Як ми можемо 
навчитися прощати більше? 

• 3 Нефій 13:19-24. Що означає мати око, спрямоване лише до Бога? 
(Див. УЗ 88:67-69.) Чому неможливим для нас є служити і Богу і Маммоні 
(земним благам)? 

• 3 Нефій 13:25-34. До кого Спаситель звертається зі словами, записаними 
у цьому вірші? (Див. З Нефій 13:25.) Як ми можемо прикласти ці слова 
до нашого життя, навіть якщо ми не отримали наказу «не турбуватися» 
про їжу, воду чи одяг? (Див. З Нефій 13:33.) Які благословення мають люди, 
які ставлять те, що стосується Бога, на перше місце у своєму житті? 

• 3 Нефій 14:1-5. Що нам треба робити, щоб неправильно не осуджувати чи не 
критикувати інших? 

• 3 Нефій 14:6. Це саме вчення знаходиться в Матвій 7:6. У Перекладі Джозефа 
Сміта цього вірша, Ісус заповідає своїм учням проповідувати в першу чергу 
покаяння, а не таємниці царства (Joseph Smith Translation, Matthew 7:9-11). 
Чому так важливо зосередити вивчення євангелії на основних ученнях? 

• 3 Нефій 14:12. Як наслідування цього принципу робить нас кращими учнями 
Христа? 
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• З Нефій 14:13-14. Чому є таким важливим те, що дорога у вічне життя вузька, 
у той час як дорога до знищення—широка? 

• 3 Нефій 14:15-20. Чому це вчення є особливо важливим сьогодні? (Див. 
Джозеф Сміт—Матвій 1:22, де описані останні дні.) 

• 3 Нефій 14:21-23. Чому ми повинні виконувати волю Небесного Батька, щоб 
мати змогу увійти до небесного царства? (Див. УЗ 130:20-21.) 

• 3 Нефій 14:24-27. Яким чином притча Ісуса про зведення будинку на камені 
або піску стосується життя кожного з нас? (Див. Геламан 5:12.) 

Попросіть учня прочитати вголос 3 Нефій 15:1. Поясніть, що коли ми живемо 
згідно з ученнями Спасителя, ми матимемо надійний фундамент і матимемо 
силу протистояти і труднощам, і спокусам, які можуть нам зустрітися. Ми 
станемо «сіллю землі» і «світлом для людей», і ми зможемо допомагати іншим 
наблизитися до Спасителя (3 Нефій 12:13-16). 

Якщо підказує Дух, свідчіть про істини, які обговорювалися на уроці. 

Запропонованими матеріалами можна доповнити урок. Ви можете використати 
одну чи обидві з цих ідей як частину уроку. 

1. Учення Ісуса про розлучення 

Коли ви будете обговорювати учення Спасителя, записане в 3 Нефій 12:32, 
ви можете поділитися такою інформацією: 

У древньому Ізраїлі чоловік міг залишати дружину, тобто розлучатися з нею, 
через дуже поважні причини. Однак, у досконалому світі, такому як целестіальне 
царство, розлучення не існує. Тому що земля не є досконалою, розлучення 
дозволяється, але не повинно мати місця без дуже поважних причин. У Матвій 
19:9 Ісус вказує на те, що чоловік, який розлучився з дружиною з незначних 
причин, залишається одруженим з нею в очах Бога, і цей чоловік вчинить 
перелюб, якщо одружиться з іншою жінкою. 

2. «Ви ті, про кого я казав: Інших овець я маю» (3 Нефій 15:21) 

• Попросіть учня прочитати вголос Іоанн 10:16. Ким були ці «інші вівці»? 
(Див. З Нефій 15:21; 16:1-3.) Чому учні в Єрусалимі не могли зрозуміти учення 
Ісуса про «інших овець»? (Див. З Нефій 15:14-19.) Як невіра не дає людям 
зрозуміти слово Бога в його повноті? 

Заключна частина 

Додаткові ідеї 
для навчання 

172 



«А тепер ось, 
моя радість повна» 
З Нефій 17-19 

Урок 

39 
Мета уроку 

Підготовка 
до уроку 

Запропонований 
хід уроку 

Вправа на 
концентрацію 
уваги 

Обговорення 
і застосування 
Писань 

Допомогти учням відчути любов Господа Ісуса Христа і розвинути в них більше 
бажання виявляти віру в нього і свідчити про нього. 

1. З молитвою читайте такі уривки з Писань і розмірковуйте над ними: 

а. З Нефій 17. Після того, як Ісус навчає Нефійців, він наказує їм повернутися 
до їхніх домівок, щоб обдумувати його слова, молитися і підготуватися 
до зустрічі з ним наступного дня. Відчуваючи, що люди бажали, щоб він 
залишився, Ісус залишається на деякий час і уздоровлює хворих, благо-
словляє дітей і молиться за людей. 

б. З Нефій 18. Ісус запроваджує причастя серед Нефійців і дає їм додаткові 
настанови перед тим, як зійти на небо. 

в. З Нефій 19. Нефійці поширюють новину про прихід Ісуса; збирається 
велика кількість людей, очікуючи на його повернення. Учні навчають 
людей і служать їм. Учні приймають хрищення, отримують Святого 
Духа і служіння ангелів. Спаситель повертається, щоб навчати людей 
і молитися за них. 

2. Якщо ви використовуєте вправу на концентрацію уваги, приготуйтеся 
показати ілюстрації «Ісус зцілює Нефійців» (62541; набір ілюстрацій 
«Мистецтво євангелії» 317) та «Ісус благословляє Нефійських дітей» (набір 
ілюстрацій «Мистецтво євангелії» 322) і попросіть учнів прочитати вголос 
З Нефій 17:5-13,17-24. 

3. Щоб встановити обстановку благоговіння, ви можете включити гімни про 
Спасителя, коли учні будуть заходити до класу. 

Щоб розпочати урок, скористайтеся запропонованою вправою, яюцо вважаєте 
її доречною, або вашою власною. 

Покажіть ілюстрації, де Ісус зцілює Нефійців і благословляє дітей, а також 
попросіть призначеного учня прочитати вголос 3 Нефій 17:5-13,17-24. 

Запропонуйте учням поділитися їхніми думками про те, як би вони себе 
почували, якби були серед тих людей, які були свідками цих подій. Поясніть, 
що на цьому уроці будуть обговорюватися ці події та інші, що описують діла 
і думки воскреслого Спасителя, коли він прийшов до Нефійців після своєї 
смерті і воскресіння. 

З молитвою виберіть уривки з Писань, запитання та інші матеріали для уроку, 
що відповідатимуть найповнішою мірою потребам учнів. Обговоріть, як 
вибрані уривки з Писань застосовувати у повсякденному житті. Заохочуйте 
учнів ділитися випадками з життя, що стосуються принципів, описаних 
у Писаннях. 

173 



1. Ісус наказує Нефійцям обдумувати те, чого він їх навчив і молитися. 
Він уздоровлює хворих, благословляє дітей і молиться за народ. 

Обговоріть 3 Нефій 17. Запропонуйте учням прочитати вголос вибрані вірші. 

• Коли Ісус збирався йти від Нефійців, то виявив, що люди не зрозуміли 
всього того, чого він їх навчав (3 Нефій 17:1-2). Які настанови він дав людям 
стосовно того, що їм робити? (Див. З Нефій 17:3.) Що означає обдумати? 
Як обдумування допомогло Нефійцям підготуватися до подальших настанов 
Спасителя? Як обдумування допомагає нам краще зрозуміти євангельські 
принципи? 

Старійшина Джозеф Б. Віртлін навчав: «За допомогою обдумування, що 
означає зважування в думках, розмірковування, можна досягнути розкриття 
духовних очей розуміння людини. І, крім того, Дух Господа може спочити на 
тому, хто обдумує» (у Conference Report, Apr. 1982, 33 або Ensign, May 1982, 23). 

• Ісус також казав людям молитися про те, чого він навчав їх. Як молитви 
допомагають нам краще розуміти євангельські істини? Як іще ми можемо 
«підготувати [наш] розум», щоб отримати істини Господа? 

• Чому Ісус вирішив «залишитися трохи довше» з людьми? (Див. З Нефій 17:5-6.) 
Як це показує його почуття до людей? Як ви відчули любов і піклування 
Ісуса на собі? 

Якщо ви не використовували вправу на концентрацію уваги, ви можете 
коротко згадати про те, що Спаситель зробив, коли залишився з Нефійцями 
ще на деякий час? (З Нефій 17:7-25). 

• Що уможливило зцілення Спасителем хворих і калік серед Нефійців? 
(Див. З Нефій 17:7-9,20.) Що люди зробили, коли хворих і калік було зцілено? 
(Див. З Нефій 17:10.) Як ми можемо виказувати нашу вдячність Спасителеві 
за благословення, які він нам дав? 

• Як отримали благословення Нефійські діти? (Див. З Нефій 17:21. Наголосіть, 
що Спаситель благословляв їх один за одним, показуючи глибину своєї 
любові малим дітям. Ви також можете прочитати Матвій 19:13-15.) 

• Спаситель порадив Нефійцям стати схожими на малих дітей (3 Нефій 
11:37-38). Які риси з тих, що ними володіють діти, Ісус хоче щоб мали і ми. 
(Див. Мосія 3:19.) Що ми можемо зробити, щоб розвинути ці якості? 

2. Ісус запроваджує причастя серед Нефійців. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з 3 Нефій 18. 

• Після того, як Ісус благословив дітей, він запровадив причастя серед Нефійців 
(З Нефій 18:1-4). Що ми дізналися про обряд причастя з 3 Нефій 18:1-11? 
(До відповідей можуть входити ті, що вказані нижче.) 

а. Причастя має благословлятися і розноситися тими, хто був висвячений 
для цього (3 Нефій 18:5). 

б. Причастя має бути запропоноване всім гідним членам Церкви 
(З Нефій 18:5,11). 

в. Хліб і вино символізують тіло і кров Спасителя (3 Нефій 18:7,11; див. також 
УЗ 27:2; не має значення, що сьогодні ми використовуємо воду, а не вино). 

• Про що ми свідчимо, коли приймаємо причастя? (Див. З Нефій 18:7,10-11.) 
Яке благословення обіцяне тим, хто пам'ятає і наслідує Христа? 
(Див. З Нефій 18:7,11.) Що ми можемо зробити, щоб приготуватися до того, 

174 



Урок 39 

щоб приймати причастя кожного тижня? Як те, що ми приймаємо причастя, 
стало благословенням для вас? 

• Чого Спаситель навчав учнів стосовно важливості приймати причастя 
достойно? (Див. З Нефій 18:26-29; див. також 1 Коринтянам 11:28-29.) 
Ми будемо засуджені, якщо прийматимемо причастя, не будучи гідними? 

• Що Спаситель просив учнів робити для тих, хто не гідний приймати 
причастя? (Див. З Нефій 18:29-32.) Чому він давав настанову не нехтувати 
тими, хто не гідний приймати причастя? (Див. З Нефій 18:32.) Чому важливо 
продовжувати служити тим, хто відвернувся від євангелії? Яким чином ми 
можемо це робити? 

• Для чого Господь наказав людям прийти до нього? (Див. З Нефій 18:25.) 
Чому є важливим для нас приносити свідчення про Ісуса Христа? 

3. Учні навчають людей і священнослужать їм. Спаситель повертається, 
щоб навчати людей і молитися за них. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з 3 Нефій 19. 

• Що зробили Нефійці, які бачили Спасителя, після того, коли Він зійшов на 
небеса? (Див. З Нефій 19:1-3.) Як ті, хто чули свідчення Нефійців про Спасителя, 
відреагували на ці свідчення? (Див. З Нефій 19:3.) Які можливості ми маємо, 
щоб свідчити про Спасителя? 

• Поки натовп чекав на прихід Спасителя наступного дня, дванадцять учнів 
навчали людей, молилися з ними і священнослужили їм (3 Нефій 19:4-8; 
зазначте, що це було виконанням настанов Спасителя для них, які він дав 
минулого дня, як це записано в 3 Нефій 18:16). Про що молилися учні? (Див. 
З Нефій 19:9; див. також вірші 10-15 і другу додаткову ідею для навчання.) 
Чому, на вашу думку, учні так сильно бажали, щоб «Святого Духа було дано 
їм»? (З Нефій 19:9). Чому так необхідно, щоб ми отримали Святого Духа? 

• Після того, як Ісус дав настанови учням стосовно молитви, Він «відійшов на 
деяку відстань від них», щоб помолитися насамоті (3 Нефій 19:17,19). Про 
що Ісус молився? (Див. З Нефій 19:21, 23. Ви можете порівняти цю молитву 
з частиною великої заступницької молитви Ісуса перед розп'яттям, яка 
записана в євангелії від Іоанна 17:20-23.) Чому так важливо, щоб послідовники 
Ісуса Христа «могли бути єдиним» з ним і Батьком? Як ми можемо стати 
з ними одним? 

• Чому молитви Нефійських учнів були приємними Господу? (Див. З Нефій 
19:24-25. Ви можете записати відповіді учнів на дошці.) Як ми можемо 
наслідувати приклад учнів у наших молитвах? 

• Чому натовп спромігся почути і зрозуміти слова Ісуса, коли він молився 
втретє? (Див. З Нефій 19:31-33.) Що означає мати відкрите серце? Що ми 
маємо робити, щоб відкрити наші серця, для того щоб Дух міг навчати нас? 

Нагадайте учням, що Нефійці отримали благословення побачити і почути 
чудові речі завдяки їх великій вірі (3 Нефій 17:20; 19:35) і їх гарячим молитвам 
(З Нефій 19:6-9). Зазначте, що коли ми виявляємо віру в Ісуса Христа і гаряче 
молимося під час наших особистих і сімейний молитв, Дух Господа буде з нами, 
щоб благословляти і допомагати нам в усьому, що ми робимо. 

Якщо підказує Дух, свідчіть про істини, які обговорювалися на уроці. 

Заключна частина 

175 



Запропонованими додатковими матеріалами можна доповнити урок. Ви можете 
використати одну або більше з цих ідей як частину уроку. 

1. «Завжди пильнувати і молитися» (3 Нефій 18:15) 

Попросіть учнів прочитати 3 Нефій 18:15,18-19, 21. 

• Як молитва може захистити нас від спокус Сатани? Як сімейна молитва 
впливає на вашу сім'ю? Як ми можемо збільшити наше зобов'язання 
стосовно щоденної сімейної молитви? 

2. «І вони молилися про те, чого вони більше всього бажали» (3 Нефій 19:9) 

Перш, ніж ви обговорите 3 Нефій 19:9, роздайте учням папір і ручки або олівці 
та попросіть їх перелічити шість речей, яких вони бажають найбільше. (Якщо 
у вас немає паперу і ручок або олівців, запропонуйте учням просто подумати 
про шість речей, яких вони найбільше хочуть.) Попростіь їх викреслити зі списка 
ті пункти, про які, як вони відчувають, незручно молитися. Запропонуйте 
учням прочитати 3 Нефій 19:9. 

• Чого хотіли найбільше учні? Як ми можемо збільшити наше бажання 
праведності й духовності? 

3. «Вони молилися Ісусові» (3 Нефій 19:18) 

Щоб з'ясувати, чому Нефійські учні молилися Ісусові (3 Нефій 19:18, 24-25, ЗО), 
попросіть учнів прочитати 3 Нефій 19:22. Ви можете також прочитати таке 
висловлювання старійшини Брюса Р. Макконкі: 

«Єдиний приклад у Писаннях, коли молитви були спрямовані безпосереньо 
до Сина, мав місце тоді — і тому що!—Священна Істота, як воскресла 
особистість, стояла перед просителями» (Doctrinal New Testament Commentary, 
3 vols. [1966-73], 2:79). 

Зазначте, що сам Ісус молився до Батька в цей час (3 Нефій 19:19-24, 27-29, 31). 
Всі наші молитви мають бути спрямовані до нашого Небесного Батька 
і завершатися в ім'я Ісуса Христа. 
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«І тоді я зберу їх» 

З Нефій 16; 20-21 

Мета уроку 

Підготовка 
до уроку 

Запропонований 
хід уроку 

Вправа на 
концентрацію 
уваги 

Допомогти учням зрозуміти роботу останніх днів по збиранню Ізраїля 
і встановленню Сіону. 

1. З молитвою читайте 3 Нефій 16,20 і 21 і розмірковуйте над цими розділами. 
Ці розділи містять частину вчень, викладених Нефійцям воскреслим 
Спасителем. У цих розділах Господь навчає і пророкує про відновлення 
євангелії і збирання дому Ізраїля в останні дні. 

2. Додаткові матеріали: 3 Нефій 29-30; Мормон 5:9-24; Утюження віри 1:10. 
3. Перед уроком напишіть на дошці такі запитання: 

Що це таке: дім Ізраїля? 

Чому Ізраїль було розсіяно? 

Хто такі Іновірці? 

Яке відношення мають Іновірці до розсіяння 
і збирання Ізраїля? 

Що означає збирання Ізраїля? 

Яку ознаку було дано, щоб показати, що збирання 
Ізраїля в останні дні почалося? 

Якою є наша відповідальність як членів Церкви 
у збиранні Ізраїля? 

4. Якщо ви використовуєте вправу на концентрацію уваги, принесіть на урок 
деякі або всі із зазначених ілюстрацій: 

а. «Яків благословляє своїх синів» (набір ілюстрацій «Мистецтво євангелії» 122); 
«Джозеф Сміт» (62449; набір ілюстрацій «Мистецтво євангелії» 400); 
«Хрищення хлопчика» (набір ілюстрацій «Мистецтво євангелії» 601). 

б. Примірник Книги Мормона. 
в. Табличку, на якій написано ім'я місіонера або інший предмет, пов'язаний 

з місіонерською роботою. 
г. Вашу фотокартку і фотокартку вашої родини. 

Щоб розпочати урок скористайтеся запропонованою вправою, якщо вважаєте 
її доречною, або вашою власною. 

Покажіть предмети, які ви принесли на урок (див. «Підготовка до уроку» 
пункт 4). Поясніть, що кожен з цих предметів уособлює важливу частину 
сьогоднішнього уроку. Попросіть учнів пам'ятати про ці предмети протягом 

177 

Урок 

40 



уроку і пошукати взаємозв'язок між цими предметами і розділами 16, 20 і 21 
з 3 Нефій. 

З молитвою виберіть уривки з Писань, запитання та інші матеріали для уроку, 
що відповідатимуть найповнішою мірою потребам учнів. Обговоріть, як 
вибрані уривки з Писань застосовувати у повсякденному житті. Заохочуйте 
учнів ділитися випадками з життя, що стосуються принципів, описаних 
у Писаннях. 

1. Спаситель пророкує про розсіяння дому Ізраїля. 

^ Спрямуйте увагу учнів на перше запитання на дошці (див. «Підготовка до 
уроку», пункт 3): 

• Що це таке: дім Ізраїля? 

Поясніть, що назви дім Ізраїля та Ізраїль стосуються нащадків Якова, ім'я 
якого було змінено на Ізраїль (якщо ви проводили вправу на концентрацію 
уваги, ви можете показати ілюстрацію, де Яків благословляє своїх синів, 
коли будете робити пояснення). Члени дому Ізраїля називаються в Писаннях 
«завітний народ Господа» (1 Нефій 15:14) і «діти завіту» (3 Нефій 20:25-26). 
Нефійці були з дому Ізраїля, нащадками Йосипа, сина Якова (1 Нефій 5:14). 

Поясніть, що Спаситель навчав про розсіяння Ізраїля. Потім спрямуйте увагу 
учнів на друге запитання на дошці: 

• Чому Ізраїль було розсіяно? 

Запропонуйте одному з учнів прочитати вголос 3 Нефій 16:4. Заохочуйте 
інших учнів читати разом, відшукуючи відповіді на запитання. Коли учні 
обговорюватимуть це питання, упевніться, що вони розуміють те, що членів 
дому Ізраїля було «розсіяно по лицю землі через їхню зневіру». 

2. Спаситель пророкує про духовне збирання дому Ізраїля. 

Спрямуйте увагу учнів на третє запитання на дошці: 

• Хто такі Іновірці? 

Поясніть, що в Писаннях слово Іновірці використовується, щоб назвати 
людей, які або не були народжені в домі Ізраїля, або народи, які не мають 
євангелії. У розділах, що обговорюються на цьому уроці, словом Іновірці 
називаються народи, які не мають євангелії, незважаючи на те, що деякі 
люди з цих народів можуть бути нащадками Якова. 

Спрямуйте увагу учнів на четверте запитання на дошці: 

• Яке відношення мають Іновірці до розсіяння і збирання Ізраїля? 

Запропонуйте одному з учнів прочитати 3 Нефій 16:7-9 і 21:1-5. Заохочуйте 
інших учнів читати разом з ним, відшукуючи відповіді на запитання. 

Зверніть особливу увагу на пророцтво Спасителя про те, що Іновірці 
відіграють свою роль у розсіянні Ізраїля. Також наголосіть на пророцтві, 
що саме через Іновірців Ізраїль поступово отримає відновлену євангелію 
і буде зібраний. 

Спрямуйте увагу учнів на п'яте запитання на дошці: 

• Що означає збирання Ізраїля? 

Обговорення 
і застосування 
Писань 
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Запропонуйте одному з учнів прочитати 3 Нефій 16:4,12; 20:10-13. Заохочуйте 
інших учнів читати разом, відшукуючи відповіді на запитання. Коли учні 
обговорюватимуть це питання, впевніться, що вони розуміють таке: 

Ізраїль збирається по мірі того, як люди отримують свідчення про Викупителя 
і його відновлену євангелію та приєднуються до його Церкви (якщо ви 
використовували вправу на концентрацію уваги, протягом цього обговорення 
ви можете показати ілюстрацію, де зображено хрищення). 

У перші дні відновленої Церкви частину Ізраїля було зібрано згідно наказу 
Господа про те, щоб члени його Церкви приєдналися до Святих у Північній 
Америці: або у Міссурі, Іллінойс, або в долині Солоного озера. В майбутньому, 
продовження збирання на землі відбудеться, коли члени дому Ізраїля 
зберуться на землях їхнього успадкування (див. розділ 3 цього уроку). Однак, 
збирання, яке відбувається зараз — це духовне збирання. 

Президент Спенсер В. Кімбол пояснив: «Збирання Ізраіля» здійснюється, 
коли люди в далеких країнах приймають євангелію і залишаються на землі, 
де вони народилися. Збирання Ізраїля для мексиканців—у Мексиці; 
в Скандінавії—для тих, хто з північних країн; місцем збирання для німців 
є Німеччина, а для полінезійців—їхні острови; для бразильців—у Бразилії; 
для аргентінців—в Аргентині» (у Conference Report, Apr. 1975, 4 або Ensign, 
May 1975, 4). 

Спрямуйте увагу учнів на шосте запитання на дошці: 

• Яку ознаку було дано про те, що збирання Ізраїля в останні дні почалося? 

Запропонуйте одному з учнів прочитати 3 Нефій 21:2-7 і 29:1-2. Запропонуйте 
іншим учням читати разом з ним, відшукуючи відповідь на запитання. 

• Яким чином «висловлювання» і «справи» Нефійців стануть відомі Іновірцям? 
(Через переклад Книги Мормона. Якщо ви використовували вправу на 
концентрацію уваги, ви можете показувати примірник Книги Мормона 
протягом обговорення.) Яку роль відіграє Книга Мормона у збиранні Ізраїля? 
(Щоб навести декілька прикладів порівняйте 3 Нефій 16:4, 12 і 20:10-13 
з 1 Нефій 6:3-4 і титульною сторінкою Книги Мормона. Наголосіть, що Книгу 
Мормона було написано, щоб навчати завітам Господа і переконати всіх 
людей у тому, що Ісус є Христос.) 

• Господь говорив про слугу, який допоможе у «велик[ій] і дивовижн[і]й 
робот[і]», яка зробить Книгу Мормона відомою (3 Нефій 21:9-10). Хто був цим 
слугою? (Джозеф Сміт. Якщо ви використовували вправу на концентрацію 
уваги, під час обговорення ви можете показати малюнок із зображенням 
Джозефа Сміта.) 

Ви можете зазначити, що Джозеф Сміт був нащадком Якова у буквальному 
розумінні цього слова (2 Нефій 3:3-8,11-12), але він жив серед Іновірців. Його 
робота у справі відновлення євангелії і появи Книги Мормона була, таким 
чином, частиною виконання обіцяння Господа про те, що «істина прийде до 
Іновірців» (3 Нефій 16:7). 

• Попросіть учня прочитати вголос 3 Нефій 16:11-12. Що Господь пообіцяв 
зробити після того, як повнота євангелії буде відновлена через Іновірців? 
(Він пообіцяв згадати свій завіт з домом Ізраїля.) 

• Завіт, який Господь обіцяв згадати—це завіт з Авраамом (3 Нефій 20:25, 27, 29; 
21:4; Мормон 5:20). Якими є благословення і відповідальність завіту, складеного 
з Авраамом? (Див. Буття 17:1-8; Авраам 2:6, 9-11.) 
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• Що станеться з іновірцями, які покаються і повернуться до Бога? 
(Див. 2 Нефій 30:2; 3 Нефій 16:3; 21:6, 22. Всі люди, які покаються і прийдуть 
до Господа через хрищення, будуть причислені до завітного народу.) 

Президент Джозеф Філдінг Сміт сказав: «Кожна людина, яка приймає євангелію, 
стає частиною дому Ізраїля. Іншими словами, вони стають членами вибраного 
родоводу, або дітьми Авраама через Ісака і Якова, яким були дані обіцяння. 
Величезна більшість тих, хто стає членами Церкви, є у буквальному розумінні 
нащадками Авраама через Ефрема, сина Йосипа. Ті, хто не є нащадками 
Авраама і Якова у буквальному розумінні, повинні стати такими, і коли вони 
приймають хрищення і конфірмацію, то прищеплюються до дерева і отримують 
усі права та привілеї, що і спадкоємці» (Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 
3 vols. [1954-561,3:246). 

Запропонуйте учням прочитати сьоме запитання на дошці: 

• Якою є наша відповідальність як членів Церкви у збиранні Ізраїля? 

Дайте учням можливість відповісти на це запитання. Ви можете також 
поставити запитання, наведене нижче, щоб більш пожвавити обговорення. 
Якщо ви використовували вправу на концентрацію уваги, то можете 
показати під час обговорення фотографію і табличку з написом імені 
місіонера (або інший предмет). 

• Місія Церкви полягає в тому, щоб запросити всіх людей прийти до Христа. 
Ми виконуємо цю місію, проголошуючи євангелію, виконуючи роботу 
за мертвих і удосконалюючи Святих. Яким чином місія Церкви сприяє 
збиранню Ізраїля? 

3. Спаситель пророкує про збирання дому Ізраїля у цьому житті. 

• Попросіть одного з учнів прочитати вголос 3 Нефій 16:16 і 20:14. Яке особливе 
обіцяння дав Господь Нефійцям згідно з цими віршами? (Вони отримають 
землі Американського континенту як спадок. Див. також 2 Нефій 1:5-7.) Яка 
відповідальність пов'язана з цим обіцянням? (Див. Енош 1:10; Етер 2:8-9.) 

• Попросіть учнів по черзі читати вірші з 3 Нефій 21:22-29. Що відбудеться на 
цій землі успадкування в останні дні, згідно цих віршів? (Буде збудоване 
місто Новий Єрусалим.) 

Зазначте, що старий Єрусалим також буде відновлено (3 Нефій 20:29-34). Євреї 
отримають цю землю як спадок. 

• Спаситель сказав, що він збере свій народ і знову встановить Сіон серед 
них (3 Нефій 21:1). У той час, як словом Сіон часто називають певні місця, воно 
також стосується стану серця і розуму. Як описано Сіон у Писаннях? 
(Див. УЗ 97:21 і Мойсей 7:18-19, щоб знайти приклади.) Як ми можемо почати 
встановлювати Сіон в наших домівках, приходах і колах сьогодні? 

Нагадайте учням, що у останні дні назва дім Ізраїля об'єднає усіх тих, хто 
кається, йде за Ісусом Христом і отримує хрищення у Його Церкві. Заохочуйте 
учнів жити так, щоб бути гідними стати частиною завітного народу Господа. 
Якщо підказує Дух, свідчіть про істини, які обговорювалися на уроці. 

Заключна частина 
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«І він-таки роз'яснив 
їм усе це» 
З Нефій 22-26 

Мета уроку 

Підготовка 
до уроку 

Запропонований 
хід уроку 

Вправа на 
концентрацію 
уваги 

Обговорення 
і застосування 
Писань 

Допомогти учням мати щире бажання вивчати слова пророків. 

1. З молитвою читайте такі уривки з Писань і розмірковуйте над ними: 

а. З Нефій 22; 23:1-5. Спаситель цитує деякі з пророцтв Ісаї про дім Ізраїля 
в останні дні. Він наказує людям вивчати слова Ісаї та інших пророків. 

б. З Нефій 23:6-14; 24; 25. Спаситель наказує людям додати до літописів деякі 
слова Самуїла Ламанійця і Малахії. 

в. З Нефій 26. Спаситель пояснює все спочатку до того часу, коли він прийде 
в своїй славі. 

2. Додаткові матеріали: Ісая 54; Малахія 3-4. 

3. Якщо наявна ілюстрація «Христос запитує про літописи», приготуйтеся 
використати її на уроці (набір ілюстрацій «Мистецтво євангелії» 323). 

Щоб розпочати урок, скористайтеся запропонованою вправою, якщо вважаєте 
її доречною, або вашою власною. 

Напишіть на дошці такі слова: вивчати, обдумувати, молитися. 

Запросіть учнів подумати, як ці слова стосуються вивчення нами Писань. 

Поясніть, що цей урок продемонструє, як Спаситель використовував Писання, 
щоб навчати важливим істинам. Якщо ми вивчаємо Писання, обдумуємо їх 
і молимося про про них, ми отримаємо більше розуміння цих істин. 

З молитвою виберіть уривки з Писань, запитання та інші матеріали для уроку, 
що відповідатимуть найповнішою мірою потребам учнів. Обговоріть, як 
вибрані уривки з Писань застосовувати у повсякденному житті. Заохочуйте 
учнів ділитися випадками з життя, що стосуються принципів, описаних 
у Писаннях. 

1. Спаситель цитує деякі з пророцтв Ісаї стосовно дому Ізраїля. 

Обговоріть 3 Нефій 22; 23:1-5. Запропонуйте учням прочитати вголос вибрані 
вірші. Поясніть, що в розділі 22 записано цитування Спасителем цілого розділу 
учення Ісаї (Ісая 54) стосовно слави Сіону в останні дні. 

• Ісая закликає дім Ізраїля: «Збільши місце намету твого... [і] продовжуй твої 
мотузки і зміцнюй свої коли» (3 Нефій 22:2). Що символізують намет і коли? 
(Див. цитату, наведену нижче.) Що, на вашу думку, означає «збільшувати 
місце намету» і «зміцнювати коли»? 
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Президент Езра Тефт Бенсон сказав: 

«Пророки уподібнювали Сіон останніх днів до великого намету, який 
символізує землю. Той намет тримався на мотузках, прив'язаних до колів. 
Ті коли, звичайно, є різними географічними точками, розкиданими по 
всій землі. В наш час Ізраїль збирається у різні коли Сіону... 

. . . Коли—це захист для святих від ворогів, як видимих, так і невидимих. 
Захист забезпечується через канали священства, що укріпляє свідчення 
і сприяє зміцненню сім'ї та особистої праведності» ("Strengthen Thy Stakes", 
Ensign, Jan. 1991, 2, 4). 

• Що ми можемо робити як особистості і як сім'ї, щоб упевнитися, що наші 
коли є притулком і захистом від зла? 

• Як Ісая описав стосунки між Господом і домом Ізраїля? (Див. З Нефій 22:4-10. 
Він змальовує Господа як чоловіка, а Ізраїль як дружину.) Чого може навчити 
нас це порівняння стосовно відданості Господа його народові? 

Старійшина Джеффрі Р. Холланд навчав: «Образ Єгови як нареченого, 
а Ізраїля як нареченої є найбільш вживаною метафорою в Писаннях, яку 
використовують Господь та його пророки, щоб описати стосунки між 
Божеством і дітьми завіту... Христос час від часу перебував у праведному 
гніві на Ізраїль, який впадав у зневір'я, але він завжди був недовгим і тимча-
совим—швидкоминучим. Співчуття і милість завжди поверталися і завжди 
переважали, надаючи підтримку. Гори і пагорби зникнуть. Вода великих 
морів висохне... Але доброту і мир Господа ніколи не буде забрано від 
завітного народу. Він поклявся небесною клятвою, що не будете гніватися 
на них вічно» (Christ and the New Covenant [1997], 290). 

• Як Господь описує місце, куди буде зібрано дім Ізраїля в останні дні? (Див. 
З Нефій 22:11-12; див. також Об'явлення 21:18-21.) Якими є обіцяння тим, 
хто буде жити у цьому місці? (Див. З Нефій 22:13-17.) Як ці обіцяння можуть 
дати силу тим, хто засмучений? 

• Після того, як Ісус процитував ці пророцтва, він сказав людям: «Вам слід 
вивчати це» (3 Нефій 23:1). Що означає вивчати Писання, а не просто 
читати їх? 

Старійшина Генрі Б. Айрінг сказав: «Ми зберігаємо як скарб слово Бога 
не просто читаючи слова Писань, але вивчаючи їх. Ми можемо отримувати 
більше живлення, розмірковуючи над декількома словами, дозволяючи 
Святому Духу перетворити їх на скарб для нас, ніж коли швидко і поверхово 
проглядаємо цілий розділ з Писань» (у Conference Report, Oct. 1997,115 або 
Ensign, Nov. 1997, 84). 

• Які благословення ви отримували, коли вивчали Писання? (Ви можете 
запропонувати учням поділитися випадками, коли окремі уривки з Писань 
давали їм натхнення або особливий погляд, або набували особливого 
значення як відповіді на особисті проблеми.) 

• Чому було важливо, щоб люди записали слова Спасителя? (З Нефій 23:3-5.) 

• Спаситель наказав людям: «Вивчайте пророків, бо багато хто з них свідчив 
про це» (3 Нефій 23:5). Про що пророки свідчили? Як вас укріпили свідчення 
давніх і сучасних пророків? 
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2. Спаситель наказує людям зробити додаткові записи в літописах. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з З Нефій 23:6-14; 24; 25. Поясніть, що 
після того, як Ісус наказав людям записати те, чого він їх навчав, він продовжував 
навчати стосовно інших писань. Якщо ви використовуєте ілюстрацію, де Ісус 
запитує про літописи, покажіть її зараз. 

• Ісус наказав Нефійцям додати до їхніх літописів пророцтво, зроблене 
Самуїл ом Ламанійцем. У цьому пророцтві Самуїл сказав, що «буде багато 
святих, які встануть з мертвих, і являться багатьом, і священнослужитимуть 
їм» (3 Нефій 23:6-13). Чому, на вашу думку, цей окремий запис був важливим? 
(Відповіді можуть включати те, що виконання пророцтва Самуїла приносило 
свідчення про реальність воскресіння.) 

• Після того, як Ісус наказав людям записати пророцтво Самуїла, що він наказав 
їм зробити? (Див. З Нефій 23:14.) Яким особливим чином ми можемо більш 
ефективно вивчати слова Спасителя? 

• Ісус також наказав людям написати деякі зі слів пророка Малахії (3 Нефій 24:1). 
Чому в літописах Нефійців не було слів Малахії? (Малахія був пророком 
Старого Завіту, слова якого не входили до латунних пластин, тому що він 
жив майже 200 роками пізніше того часу, коли Легій залишив Єрусалим.) 

• Які учення Малахії особливо важливі для нас? (Попросіть учнів прочитати 
З Нефій 24:1, 8-18 і 25:1-6, щоб знайти відповіді на це запитання. Ви можете 
поділити клас на чотири групи. Запропонуйте кожній групі проглянути 
один з уривків і розповісти те, чого навчав Малахія. Потім обговоріть уривки 
так, як показано.) 

а. З Нефій 24:1; порівняйте Малахія 3:1. Яке послання було дане для того, 
щоб підготувати друге пришестя Господа? (Див. УЗ 45:9. Відновлена 
євангелія, включаючи ключі і владу, відновлені небесними посланцями.) 
Яким чином можна розглядати Джозефа Сміта як посланця для останнього 
розподілу часів? 

б. З Нефій 24:8-12; порівняйте Малахія 3:8-12. Які благословення обіцяні у цих 
віршах тим, хто сплачує десятину і пожертвування? Які благословення ви 
отримували, коли сплачували десятину і пожертвування? 

в. З Нефій 24:13-18; порівняйте Малахія 3:13-18. Чому деякі люди можуть 
вірити, що «марно служити Богові»? (Див. З Нефій 24:14-15.) Як ми можемо 
залишатися непохитними у нашій вірі, навіть коли здається, що зло 
перемагає? 

г. З Нефій 25:1-6; порівняйте Малахія 4:1-6. Що означає залишитися без 
коріння або без віти? (Уявіть, що коріння— це ваші батьки і предки, а віти 
—це ваші діти і нащадки. Щоб бути єдиними з нашим корінням і вітами, 
нам необхідно отримати храмові обряди.) Кого, як сказав Господь, він пошле 
перед другим пришестям? Коли і де з'явиться Ілля? (Див. УЗ 110:13-16.) 
Які ключі він відновив? (Ключі сили запечатування, які забезпечують для 
нас шлях, щоб об'єднатися з нашими предками і нащадками.) 

3. Спаситель роз'яснює все з самого початку. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з 3 Нефій 26. 

• Якими причинами Спаситель пояснив те, чому необхідно навчати Нефійців 
пророцтвам Малахії? (Див. З Нефій 26:2.) Які з учень Малахії мали для вас 
особливе значення? 
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• Чого Спаситель навчав людей після того, як він обговорив пророцтва Малахії? 
(Див. З Нефій 26:1, 3-5. Якщо необхідно, поясніть, що роз'яснювати означає 
пояснювати дбайливо і в деталях.) Чому ми повинні навчати євангелії «від 
початку», як сказав Ісус? 

• У цей літопис Мормон включив лише «меншу частину» того, чого Ісус навчав 
народ (3 Нефій 26:8). Як те, що ми маємо лише цю малу частину, випробовує 
нашу віру? Як ми можемо отримати «більше»? (Див. З Нефій 26:9.) 

Президент Спенсер В. Кімбол сказав: «Багато людей запитували мене 
протягом років: «Коли, на вашу думку, ми отримаємо усі частини літопису 
Книги Мормона?» А я відповідав: «Скільки людей серед членів Церкви хотіли 
б прочитати запечатану частину пластин?» І майже завжди я маю 100-відсот-
кову відповідь. А потім я запитую тих же членів Церкви: «Як багато з вас 
прочитали ту частину, яка вже відкрита нам?» І є багато таких, які не прочи-
тали Книгу Мормона, незапечатану частину. Ми часто шукаємо чогось 
захоплюючого, недосяжного. Я зустрічав багато людей, які хочуть жити за 
вищими законами, у той час, як вони не живуть за нижчими законами» 
{The Teachings of Spencer W. Kimball, ed. Edward L. Kimball [1982], 531-32). 

• Запропонуйте учням прочитати 3 Нефій 26:14,16. Про що говорять ці вірші 
відносно ставлення Спасителя до дітей? 

• Як Нефійці, які стали свідками цих подій, ставилися один до одного? (Див. 
З Нефій 26:19-21.) Як ми можемо наслідувати їх приклад у наших шлюбах, 
сім'ях, приходах і колах? 

Поясніть, що Спаситель показав нам важливість Писань, цитуючи їх, наказуючи 
людям вивчати їх і доповнюючи їх. Якщо ми вивчаємо Писання, обдумуємо 
їх і молимося про них, ми зрозуміємо їх глибше і зможемо навчати Писанням 
інших людей більш ефективно. 

Якщо підказує Дух, свідчіть про істини, які обговорювалися на уроці. 

Заключна частина 
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«Це є моя євангелія» 

З Нефій 27-30; 4 Нефій 

42 
Мета уроку 

Підготовка 
до уроку 

Запропонований 
хід уроку 

Вправа на 
концентрацію 
уваги 

Допомогти учням зрозуміти основні учення євангелії Ісуса Христа і навчити їх 
тому, що жива євангелія—це єдиний шлях до істинного і вічного щастя. 

1. З молитвою читайте такі уривки з Писань і розмірковуйте над ними: 

а. З Нефій 27. Спаситель наказує своїм дванадцятьом Нефійським учням 
назвати Церкву Його іменем. Він роз'яснює свою євангелію. 

б. З Нефій 28. Спаситель задовольняє бажання серця кожного зі своїх 
дванадцятьох Нефійських учнів по черзі. Троє з учнів бажають 
і отримують владу залишитися на землі, щоб проповідувати євангелію, 
поки Спаситель не повернеться у своїй славі. 

в. 4 Нефій 1. Усіх людей навернено і вони встановлюють суспільство 
досконалого миру. Через багато років більшість народу впадає в зневір'я 
і заперечує євангелію. 

2. Додаткові матеріали: Учення и Заветьі, 39:1-6. 

3. Якщо наявна ілюстрація «Христос з трьома Нефійцями», приготуйтеся 
використати її на уроці (набір ілюстрацій «Мистецтво євангелії» 324). 

Щоб розпочати урок, скористайтеся запропонованою вправою, якщо вважаєте 
її доречною, або вашою власною. 

Напишіть на дошці Мормонська Церква. Попросіть учнів мовчки подумати про 
свої почуття стосовно цієї назви Церкви. Потім прочитайте таке висловлювання 
Президента Бойда К. Пекера: 

«Люди називають нас Мормонами. Я не заперечую, щоб вони використовували 
цю назву. Однак, іноді ми самі схильні до того, щоб називати себе «Мормонською 
Церквою». Я не думаю, що для нас є найкращим робити це» ("The Peaceable 
Followers of Christ", Ensign, Apr. 1998, 64). 

• Чому найкраще для нас не називати себе «Мормонською Церквою»? 

Перше Президентство заявило: «Пам'ятайте, що це—Церква Ісуса Христа; 
будь ласка, наголошуйте на цьому факті, коли спілкуєтеся з іншими... 
Ми відчуваємо, що декого може заплутати надто часте використання назви 
«Мормонська Церква» ("Policies and Announcements", Ensign, Mar. 1983, 79). 

Зітріть Мормонська Церква з дошки. Скажіть учням, що 3 Нефій 27 включає 
настанови Ісуса його учням стосовно назви Його Церкви. 
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З молитвою виберіть уривки з Писань, запитання та інші матеріали для уроку, 
що відповідатимуть найповнішою мірою потребам учнів. Обговоріть, як 
вибрані уривки з Писань застосовувати у повсякденному житті. Заохочуйте 
учнів ділитися випадками з життя, що стосуються принципів, описаних 
у Писаннях. 

1. Спаситель наказує своїм Нефійським учням назвати Церкву його іменем. 
Він роз'яснює свою євангелію. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з З Нефій 27. 

• Нефійські учні Ісуса «з'єдналися в могутній молитві і пості», коли Ісус 
прийшов до них і запитав: «Що б ви хотіли, аби я дав вам?» (З Нефій 27:1-2). 
Що учні просили у нього? (Див. З Нефій 27:3.) Якою була Його відповідь 
на їхнє запитання? (Див. З Нефій 27:4-9.) 

• Господь наказав, щоб його відновлену Церкву, так само як і його Церкву 
серед Нефійців, було названо його іменем (УЗ 115:4). Чому важливо нам 
пам'ятати, що Церкву названо ім'ям Ісуса Христа? 

• Ісус сказав: «Що б ви не робили, робіть це в моє ім'я» (3 Нефій 27:7). Що ми 
робимо в ім'я Христа? (Після того, як ви попросите учнів дати відповідь, 
можна прочитати цитату, наведену нижче.) 

Президент Бойд К. Пекер сказав: 

«Кожна молитва, яку ми промовляємо—в Його ім'я. Кожен обряд, який ми 
виконуємо—в Його ім'я. Кожне хрищення, конфірмація, благословення, 
висвячення, кожна проповідь, кожне свідчення закінчується зверненням до 
Його священного імені. Це в Його ім'я ми зцілюємо хворих і творимо інші 
чуда, про які ми не говоримо і не можемо говорити. 

Під час причастя ми беремо на себе ім'я Христа. Ми вступаємо в завіт пам'ятати 
його і виконувати його заповіді. Він присутній в усьому, у що ми віримо» 
("The Peaceable Followers of Christ", Ensign, Apr. 1998, 64). 

• Ісус навчав, що його Церква повинна не тільки називатися його ім'ям, але її 
повинно бути «збудовано на [його] євангелії». Він сказав: «І якщо це так, 
що церкву збудовано на моїй євангелії, тоді Батько явить свої власні діяння 
в ній» (3 Нефій 27:10). Якими є діяння Батька? (Щоб знайти відповіді, див. 
З Нефій 21:1-9, 24-29; Мойсей 1:39.) Як ви спостерігали ці діяння в Церкві Ісуса 
Христа Святих Останніх Днів? 

Зазначте, що коли святі останніх днів приносять свої свідчення, вони часто 
кажуть про те, що знають, що євангелія істинна. Попросіть учнів мовчки 
поміркувати, як би вони відповіли, якби після того, як вони скажуть: «Я знаю, 
що євангелія істинна», їх би запитали: «А що таке євангелія?» 

Напишіть на дошці: «Це моя євангелія». Поясніть, що після того, як Ісус сказав, 
що його Церква має бути побудована на його євангелії, він дав своїм учням 
чітке, повне визначення його євангелії. Попросіть учнів прочитати по черзі 
З Нефій 27:13-22, відшукуючи різні положення євангелії Ісуса Христа. Ви 
можете запропонувати учням записати відповіді на дошці. Серед можливих 
відповідей можуть бути такі: 

а. Покірність Ісуса волі Батька (3 Нефій 27:13). 
б. Спокута (3 Нефій 27:14). 
в. Воскресіння (3 Нефій 27:14-15). 
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г. Суд (3 Нефій 27:14-15). 
ґ. Покаяння (3 Нефій 27:16,19-20). 
д. Хрищення (3 Нефій 27:16, 20). 
е. Віра в Ісуса Христа (3 Нефій 27:19). 
є. Дар Святого Духа (3 Нефій 27:20). 
ж. Витерпіти до кінця (3 Нефій 27:16-17,19). 

• Яким є обіцяння Спасителя тим, хто живе за його євангелією? 
(Див. З Нефій 27:21-22.) 

• Ісус запитував у своїх учнів: «Якими людьми повинні ви бути?» Якою була 
відповідь на це запитання? (Див. З Нефій 27:27.) Запропонуйте учням мовчки 
поміркувати над тим, що вони можуть зробити, щоб бути більше схожими 
на Спасителя? 

2. Спаситель виконує бажання його дванадцятьох учнів. Троє з учнів 
вибирають залишитися на землі до його другого пришестя. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з 3 Нефій 28. Поясніть, що перш, ніж 
Спаситель повернувся до свого Батька, він розмовляв з учнями, з кожним по 
черзі, і запитував, що кожен з них бажає від нього. Дев'ятеро з них попросили, 
щоб їхнє служіння закінчилося, коли вони досягнуть певного віку, і щоб 
вони могли швидко піти до Нього, в його царство. Інші троє не наважувалися 
висловити своє бажання, але Спаситель знав їхні думки (3 Нефій 28:1-5). 
Якщо ви використовуєте ілюстрацію Ісус з трьома Нефіцями, покажіть її зараз. 

• Яким було бажання останніх трьох Нефійських учнів? (Див. З Нефій 28:7-9. 
Вони хотіли залишитися на землі і приводити душі до Христа, поки не 
скінчиться світ.) Ісус сказав, що ці троє учнів «благословенніші» через їхнє 
бажання (3 Нефій 28:7). Чого ми можемо навчитися з цього твердження? 
(Див. УЗ 15:6; 16:6; 18:10-16.) 

• У відповідь на їхнє прохання, трьох учнів було претворено, що означає, 
що їхні тіла було змінено, щоб вони «могли бачити те, що від Бога» (3 Нефій 
28:13-15). Потім їх було перетворено. Чого вчить нас оповідь з 3 Нефій 28 
про перетворені істоти? (Див. З Нефій 28:7-40 і перелік, поданий нижче. 
Ви можете розділити клас на три групи, призначивши одній групі читати 
вірші 7-17, другій 18-28, а третій—29-40. Нехай кожна група розповість 
про те, що вони дізналися стосовно перетворених осіб з віршів, які їм було 
призначено прочитати.) 

а. Перетворені особи ніколи не відчують смаку смерті і не терпітимуть мук 
смерті (3 Нефій 28:7-8, 38). 

б. Коли Спаситель прийде в своїй славі, їх «буде змінено, як оком змигнути, 
від смертності до безсмертя» (3 Нефій 28:8). 

в. Крім смутку, який вони відчуватимуть за гріхи світу, вони не знатимуть ні 
болю, ні суму (3 Нефій 28:9, 38). 

г. Вони допомагають людям навертатися до Господа (3 Нефій 28:9,18, 23, 
29-30). 

ґ. їх не можна буде вбити або якось зашкодити їм (3 Нефій 28:19-22). 
д. Сатана не зможе ні спокушати їх, ні мати влади над ними (3 Нефій 28:39). 
е. Вони залишатимуться у перетвореному стані до дня суду, коли їх буде 

воскрешено і зустрінуто в царстві Бога (3 Нефій 28:40). 
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Увага: Про трьох Нефійців, яких було перетворено, часто поширюються 
всілякі історії. Члени Церкви повинні бути дуже обережними, коли слухають 
і переказують ці історії. Ви не повинні обговорювати їх на уроці. 

3. Після багатьох років миру, більшість людей упала в зневір'я і відкинули 
євангелію. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з 4 Нефій. Поясніть, що невелика книга 
4 Нефій містить близько 300 років історії, скороченої Мормоном. Історію 
з самого початку писали чотири чоловіки: Нефій, який був одним з дванадцятьох 
Нефійських учнів Спасителя; син Нефія, Амос, і сини Амоса, Амос і Аммарон. 
Перша частина книги описує період великої праведності і щастя, а друга 
частина книги розповідає про те, як люди впадали у злочестя. 

Щоб почати обговорення 4 Нефій, ви можете попросити учнів прочитати 
по черзі вірші з 4 Нефій 1:1-18. Попросіть їх віднайти характерні риси людей, 
які описані у цих віршах. Пишіть ці характерні риси на дошці, коли учні 
згадуватимуть про них. 

• Протягом багатьох років після приходу Спасителя, серед людей не було 
суперечок (4 Нефій 1:2,4,13,15-18). Чому не було суперечок? (Див. 4 Нефій 1:15.) 
Як ми можемо стати схожими на праведних людей, описаних у 4 Нефій? 
Що ми можемо робити так, щоб любов Бога перебувала в наших серцях? 

Президент Гордон Б. Хінклі сказав: «Якщо світ повинен покращитися, то це 
любов спричинить зміни у [наших] серцях... Це може статися, коли ми 
забуваємо про себе, щоб віддати нашу любов Богові та іншим, і якщо ми так 
чинимо від усього серця, від усієї душі і від усього розуму» ("And the Greatest 
of These Is Love", Ensign, Mar. 1984, 5). 

• Протягом цього періоду миру не було «ніяких... -ійців» (4 Нефій 1:17). Що 
це означає? (Див. 4 Нефій 1:2-3,15-17.) Які проблеми існують сьогодні через 
відмінності між групами людей? Яким чином євангелія може допомогти 
нам стати об'єднаними, незважаючи на відмінності? 

• Що стало причиною закінчення цього довгого періоду миру? (Попросіть 
учнів проглянути 4 Нефій 1:20-46, щоб віднайти відповіді на це запитання. 
Коротко запишіть їхні відповіді на дошці. Деякі з можливих відповідей 
подано нижче.) 

а. Поділ і утворення класів (4 Нефій 1:20,26, 35). 
б. Гордовитість і жадоба до багатств (4 Нефій 1:23-25,41, 43; див. також 

З Нефій 27:32). 
в. Церкви, які заявляли, що знають Христа, але відкидали більшість його 

євангелії (4 Нефій 1:26-29, 34). 
г. Побудова Церков для того, щоб допомагати людям отримувати прибуток 

(4 Нефій 1:26-29, 41). 
ґ. Закам'янілість сердець (4 Нефій 1:31). 
д. Переслідування послідовників Церкви (4 Нефій 1:29-34). 
е. Батьки навчають дітей не вірити в Христа (4 Нефій 1:38). 
є. Батьки навчають дітей ненавидіти (4 Нефій 1:39). 
ж. Таємні змови (4 Нефій 1:42, 46). 

• Позиція і дії, описані в 4 Нефій 1:40-46 призвели до знищення Нефійців. 
Чому так важливо, щоб ми проаналізували цю розповідь? 
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Урок 42 

Попросіть учня прочитати вголос про обіцяння Господа в 3 Нефій 27:10,22,28-29. 
Зазначте, що якщо люди залишаються вірними євангелії, то не може бути 
«щасливішого народу» (4 Нефій 1:16). 

Якщо підказує Дух, свідчіть про істини, які обговорювалися на уроці. 

Зпропонованими матеріалами можна доповнити урок. Ви можете використати 
одну або обидві ідеї як частину уроку. 

1. Відповідь на переслідування 

• Як «люди Ісуса» відповіли, коли їх переслідували? (Див. 4 Нефій 1:34.) Як їхня 
відповідь показала, що вони були дійсно людьми Ісуса? (Див. З Нефій 12:10-12, 
38-39.) Як ми повинні відповідати, якщо нас переслідують? 

Президент Гордон Б. Хінклі сказав: «Давайте ставитися з любов'ю і добротою 
до тих, хто може образити нас, у Дусі Христа, який радив нам підставити 
другу щоку,... давайте будемо намагатися долати зло добром» (у Conference 
Report, Oct. 1982,112 або Ensign, Nov. 1982, 77). 

2. Думки, висвітлені в 3 Нефій 29-30 

Обговоріть 3 Нефій 29-30. Розділ 29 навчає про взаємозв'язок між появою 
Книги Мормона і виконанням завіту Господа з Ізраїлем (3 Нефій 29:1-4, 8-9). 
Розділ ЗО містить слова, які Господь наказав Мормону написати для Інорців 
останніх днів. 

Заключна частина 

Додаткові ідеї 
для навчання 

189 



Урок 

43 «Як ви могли зійти 
з шляхів Господа?» 

Мормон 1-6; Мороній 9 

Допомогти учням зрозуміти важливість того, чому треба жити згідно 
євангельських принципів, незважаючи на зростаюче злочестя у світі. 

1. З молитвою читайте такі уривки з Писань і розмірковуйте над ними: 

а. Мормон 1. Коли Мормон був ще хлопчиком, йому було передано відпо-
відальність за священні літописи. Злочестя переважає по всій землі, 
але Мормон залишається праведним. До нього приходить Спаситель, але 
йому заборонено проповідувати людям. 

б. Мормон 2; 3:1-16. Мормон стає командувачем Нефійського війська і очолює 
Нефійців у багатьох битвах з Ламанійцями. Нефійці програють битву 
через своє злочестя. Мормон отримує пластини Нефія і продовжує вести 
літопис. Згодом, через злочестя Нефійців, Мормон відмовляється бути 
їхнім провідником. 

в. Мормон 3:17-22; 5:8-24. Мормон звертається до людей, які житимуть 
в останні дні, пояснюючи мету літописів, які він скоротив і написав. 

г. Мормон 4; 5:1-7; 6; Мороній 9. Нефійці продовжують битви з Ламанійцями. 
Мормон знову погоджується очолювати військо. Він бере літописи 
з пагорба Шим і ховає їх на пагорбі Кумора. В останній великій битві 
гинуть всі, крім 24 Нефійців. 

2. Покажіть ілюстрацію «Мормон прощається з великою нацією» (62043; набір 
ілюстрацій «Мистецтво євангелії» 319) і попросіть одного з учнів прочитати 
вголос Мормон 6:16-22. 

Щоб розпочати урок, скористайтеся запропонованою вправою, якщо 
вважаєте її доречною, або вашою власною. 

Запитайте в учнів: 

• Якби ви пливли на човні, яке обладнання ви б хотіли, щоб він мав? 

Вислухайте всі відповіді, а потім поясніть, що Мормон порівняв свій народ, 
Нефійців, з човном, якому бракувало основних частин обладнання. Попросіть 
учнів прочитати вголос Мормон 5:17-18. 

• Яким чином люди, які не йдуть за Спасителем, схожі на «судно... без вітрил 
чи якоря»? 

Зверніть увагу, що на відміну від усіх Нефійців, Мормон використовував 
євангелію як вітрило і як якір у своєму житті. Він жив праведно, навіть коли 
здавалося, що всі навколо нього були злочестивими. На цьому уроці обго-
ворюватиметься те, що сталося з Мормоном і його народом, і як ми можемо 
використовувати євангелію як вітрило і як якір у нашому житті. 

Мета уроку 

Підготовка 
до уроку 

Запропонований 
хід уроку 

Вправа на 
концентрацію 
уваги 
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З молитвою виберіть уривки з Писань, запитання та інші матеріали для уроку, 
що відповідатимуть найповнішою мірою потребам учнів. Обговоріть, як 
вибрані уривки з Писань застосовувати у повсякденному житті. Заохочуйте 
учнів ділитися випадками з життя, що стосуються принципів, описаних 
у Писаннях. 

1. Мормону передається відповідальність за священні літописи. 

Обговоріть Мормон 1. Запропонуйте учням прочитати вголос вибрані вірші. 
Поясніть, що Мормон був відповідальним за скорочення всіх пластин 
у літописі, який ми знаємо як Книгу Мормона. Мормон 1-6 містить літопис 
про час, у який він жив, і про людей, які тоді жили. 

• Скільки років було Мормону, коли він отримав відповідальність за священні 
літописи? (Див. Мормон 1:2-3; див. також додаткову ідею для навчання.) 
Які настанови дав Аммарон Мормону стосовно того, що треба робити 
з пластинами? (Див. Мормон 1:3-4.) Якими рисами характеру володів юний 
Мормон, що приготували його до завдання по зберіганню і скороченню 
священних літописів? 

• Коли Мормону було 15 років, його «відвідав Господь і [він] відчув смак 
великодушності Ісуса і пізнав її» (Мормон 1:15). Як ми можемо пізнати 
великодушність Ісуса? 

• Чому Господь заборонив Мормону проповідувати Нефійцям? (Див. 
Мормон 1:16-17.) Яких інших втрат зазнали Нефійці через закам'янілість 
їхніх сердець? (Див. Мормон 1:13-18. Зазначте, що «улюблені учні», яких 
було забрано,—це троє Нефійських учнів, які побажали залишитися на 
землі до другого пришестя Спасителя; див. З Нефій 28:1-9.) Яких втрат ми 
можемо зазнати, якщо закам'яніємо серцями проти Господа і його слуг? 

2. Мормон стає на чолі Нефійського війська. Нефійці програють битву 
через своє злочестя. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Мормон 2, 3:1-16. 

• У якому стані перебувало Нефійське суспільство за часів Мормона? 
(Див. Мормон 1:19; 2:1, 8,10,18.) Яким чином цей стан став виповненням слів 
попередніх пророків? (Див. Мормон 1:19; Мосія 12:4-8; Геламан 13:5-10.) 
Хоча ми, як і Мормон, живемо у часи великого злочестя, що ми можемо 
зробити, щоб підтримувати нашу віру і особисту праведність? (Щоб знайти 
відповіді, див. Алма 17:2-3; Геламан 3:35; УЗ 121:45-46.) 

• Чому Мормон зрадів, коли побачив, що народ тужить? (Див. Мормон 2:10-12.) 
Чому його радість була марною? (Див. Мормон 2:13-14.) Яка різниця між 
сумом «на покаяння» і сумом «проклятих»? (Див. також 2 Коринтянам 7:9-10.) 

• Що означає прийти «до Ісуса з розбитими серцями і упокореними духами»? 
(Мормон 2:14; див. також 3 Нефій 9:20; УЗ 59:8). 

• Що давало Мормону надію і спокій навіть тоді, коли він бачив злочестя 
свого народу? (Див. Мормон 2:19.) Як ми можемо підтримувати надію і спокій 
посеред злочестя, яке існує у світі сьогодні? 

• Мормон говорив, що коли його народ переміг Ламанійців у битві, «вони 
не уявляли собі, що це Господь помилував їх» (Мормон 3:3). Чому так важливо, 
щоб ми визнавали те, що благословення, які ми отримуємо, приходять від 
Господа? (Див. Мормон 3:9.) 

Обговорення 
і застосування 
Писань 

191 



• Після того, як Мормон очолював Нефійське військо протягом ЗО років, 
він відмовився керувати ним через їхнє злочестя і їхнє бажання помститися 
(Мормон 3:9-13). Господь заповів їм не шукати помсти і він проголосив: 
«Помста за мною» (Мормон 3:14-15). Якими є наслідки, коли люди прагнуть 
помсти? Як ми можемо долати почуття помсти, коли воно виникає 
в нашому серці? 

• Чого ми можемо навчитися від Мормона стосоно того, як поводитися 
з людьми, які закам'яніли серцем? 

3. Мормон пояснює ціль літописів, які він скорочує і пише. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Мормон 3:17-22; 5:8-24. Зазначте, що 
після того, як Мормон відмовився очолювати Нефійське військо, він сказав, що 
стоятиме, «як бездіяльний очевидець», записуючи події, що відбувалися серед 
Нефійців (Мормон 3:16). У цих віршах Мормон прямо звертається до тих, для 
кого призначався цей літопис. 

• Для кого призначався літопис Мормона? (Див. Мормон 3:17-19; 5:9-10,14. 
Напишіть відповіді учнів на дошці.) 

• Для якої мети вівся цей літопис і чому його було збережено? (Див. Мормон 
3:20-22; 5:14-15. Серед відповідей можуть бути ті, що подані нижче.) 
Як писання Мормона допомогли здійснитися цим цілям у вашому житті? 

а. «Щоб ви могли знати, що ви повинні всі встати перед місцем суду 
Христа,... щоб вас було суджено за ваші діяння» (Мормон 3:20). 

б. «Щоб ви могли вірити в євангелію Ісуса Христа» (Мормон 3:21; див. також 
Мормон 5:15). 

в. «Щоб забезпечити очевидця, що «Ісус ... [є] той самий Христос і той самий 
Бог» (Мормон 3:2; див. також Мормон 5:14). 

г. Щоб «переконати всіх вас, кінці землі, покаятися» (Мормон 3:22). 

4. В останній великій битві гинуть усі, крім 24 Нефійців. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Мормон 4; 5:1-7; 6; Мороній 9. 

• Коментуючи втрати Нефійців в боях з Ламанійцями, Мормон пояснював, що 
«з допомогою злочестивих покарано злочестивих» (Мормон 4:5). Що, на 
вашу думку, це означає? Як, на ваш погляд, це здійснюється сьогодні у світі? 

• Як почував себе Мормон, коли він знову погодився очолити військо? (Див. 
Мормон 5:2.) Як Мормон розумів те, хто може принести Нефійцям перемогу 
в битві? Як це відрізняється від того, що, за переконанням Нефійців, мало 
принести їм перемогу? (Див. Мормон 5:1.) 

• Чому Мормон взяв пластини з пагорба Шим? (Див. Мормон 4:23; див. також 
Мормон 1:3-4.) Чому він заховав їх на пагорбі Кумора? (Див. Мормон 6:6.) 
Чому було важливим зберегти пластини? 

• Яким був результат останньої битви біля Кумори? (Див. Мормон 6:7-15.) 

Покажіть ілюстрацію, де Мормон прощається з Нефійським народом і попросіть 
одного з учнів прочитати вголос Мормон 6:16-22. 

• Після битви біля Кумори Ламанійці переслідували 24 Нефійців, які 
залишилися, і вбили всіх, крім Моронія (Мормон 8:2-3). Нефійський народ 
таким чином був остаточно знищений. Чому «ця велика біда» сталася з 
Нефійцями? (Див. Мормон 1:13,16, 2:26-27; 3:2-3; 4:12; 5:2.16-19; Мороній 9:3-5, 
18-20.) 
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Урок 43 

• Ми також живемо серед великого злочестя. Як може особиста праведність 
змінити неправедне суспільство? 

Старійшина Ніл А. Максвелл застерігав: «Тільки зміни і стриманість, як на 
державному, так і на особистому рівні, можуть остаточно врятувати 
суспільство! Тільки достатня кількість людей, які чинитимуть опір гріху, 
зможуть змінити оточуючий світ. Як членам Церкви, нам треба стати 
частиною тих, хто протистоїть гріху, і чиї цінності вищі за ті, що встановлені 
суспільством» (у Conference Report, Apr. 1993, 96 або Ensign, May 1993, 77). 

Наголосіть, що Нефійське суспільство було зруйноване через велике злочестя. 
Хоча ми з вами також живемо у час великого злочестя, ми не повинні бути його 
частиною. Наслідуючи приклад стійкості й віри Мормона і вивчаючи літописи, 
які він так дбайливо зберігав, ми можемо протистояти впливу зла у наші дні та 
бути прикладом хоробрості і надії для інших. 

Якщо підказує Дух, свідчіть про істини, які обговорювалися на уроці. 

Запропонованими матеріалами можна доповнити урок. Ви можете використати 
одну або обидві ідеї як частину уроку. 

1. Праведна молодь 

• Скільки років було Мормону, коли Аммарон довірив йому літописи? (Див. 
Мормон 1:2-4.) Скільки років було Мормону, коли він побачив Ісуса Христа? 
(Див. Мормон 1:15.) Зазначте, що Джозефу Сміту було 14 років, коли він 
отримав Перше Видіння Батька і Сина, і йому був 21 рік, коли він отримав 
золоті пластини від ангела Моронія. 

Наголосіть, що праведність і мудрість не обмежуються віком чи іншими 
умовами. Господь благословляє тих, хто служить йому, у будь-якому віці. 

2. Ідея для обговорення з учнями молодшого віку 

Нагадайте учням, що Мормон залишався праведним і вірним навіть тоді, коли 
люди навколо нього були злочестивими. 

• Як ми можемо залишатися сповненими віри, незважаючи на тиск 
неправедного суспільства? Яку користь з цього ми можемо одержати? 

• Як ми можемо допомогти тим, хто оточує нас і не живе за євангелією? 
Як Мормон ставився до тих, хто оточував його і жив неправедно? (Див., 
наприклад, Мормон 3:12.) Як ми можемо збагачуватися любов'ю і дружбою, 
і в той же час не бути втягнутими у ситуації, що є небезпечними для 
наших моральних норм. 

Заключна частина 

Додаткові ідеї 
для навчання 
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Урок 

44 
Мета уроку 

Підготовка 
до уроку 

Запропонований 
хід уроку 

Вправа на 
концентрацію 
уваги 

Допомогти учням зрозуміти застереження і поради, дані Мормоном і Моронієм 
людям, які живуть в останні дні. 

1. З молитвою читайте такі уривки з Писань і розмірковуйте над ними: 

а. Мормон 7. Мормон закликає нащадків Легія, які живуть в останні дні, 
покаятися, повірити в Христа і христитися. 

б. Мормон 8. Мороній пророкує, що Книга Мормона з'явиться у дні 
великого злочестя. 

в. Мормон 9. Мороній закликає людей, які живуть в останні дні, повірити 
в Христа. Він проголошує, що Господь — це Бог чудес. 

2. Додаткові матеріали: титульна сторінка Книги Мормона. 

3. Ви може завчасно поговорити з чотирма вашими учнями і попросити 
кожного з них підготуватися, щоб прочитати вголос один з таких уривків: 
2 Нефій 28:2-6; Мормон 9:7; Джозеф Сміт—Історія 1:17-19, 21-22; Уложення 
віри 1:7. 

4. Якщо ви використовуєте вправу на концентрацію уваги, перед уроком 
напишіть на дошці такі висловлювання: 

«Я звертаюся до вас, нібито ви присутні тут». 

«Ісус Христос показав мені вас, і я знаю ваші діла». 

Щоб розпочати урок, скористайтеся запропонованою вправою, якщо вважаєте 
її доречною, або вашою власною. 

Поясніть, що вчителі часто використовують історії, вправи з використанням 
різних предметів або цікаві запитання на початку уроку, щоб привернути увагу 
учнів. Потім зверніться до запитань, які ви написали на дошці (див. «Підготовка 
до уроку», пункт 4). 

• Чому ці висловлювання повинні привернути вашу увагу? (Приблизно 
у 400 році після P. X., коли Мороній проголосив ці висловлювання, він 
звертався безпосередньо до нас. Див. Мормон 8:35.) 

Зазначте, що всі учення, записані в Мормон 7-9 спрямовані до людей, які 
живуть в останні дні. Мормон 7 містить пораду, призначену спеціально для 
нащадків Легія, які живуть в останні дні, а Мормон 8-9 містить пораду всім 
людям, які живуть в останні дні. 
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З молитвою виберіть уривки з Писань, запитання та інші матеріали для уроку, 
що відповідатимуть найповнішою мірою потребам учнів. Обговоріть, як 
вибрані уривки з Писань застосовувати у повсякденному житті. Заохочуйте 
учнів ділитися випадками з життя, що стосуються принципів, описаних 
у Писаннях. 

1. Мормон закликає нащадків Легія, які живуть в останні дні, покаятися, 
повірити в Христа і христитися. 

Прочитайте і обговоріть Мормон 7, де містяться слова Мормона до нащадків 
Легія, які живуть в останні дні. Ви можете пояснити, що нащадків Легія, які 
живуть в останні дні, можна знайти серед народів Північної, Центральної та 
Південної Америки і на островах Тихого океану. 

• Попросіть учня прочитати вголос Мормон 7:2. Зазначте, що це останнє 
послання, саме воно містить перші слова Мормона до нащадків Легія в останні 
дні. Чому важливо для нащадків Легія знати, що вони з «дому Ізраїля»? 
Які благословення пообіцяв Господь праведним членам «дому Ізраїля»? 
(Див. Авраам 2:8-11.) 

• Які настанови дав Мормон нащадкам Легія останніх днів? (Див. Мормон 7:3-10 
і перелік, поданий нижче. Деякі пункти переліку включають запитання для 
пожвавлення обговорення.) 

а. Покайтеся, охристіться і отримайте дар Святого Духа (Мормон 7:3, 5, 8,10). 
б. Складіть зброю війни, якщо тільки Бог не дасть вам іншого наказу 

(Мормон 7:4). 
в. Прийдіть до знання ваших предків (Мормон 7:5). Чому важливо для 

нащадків Легія останніх днів отримати знання про їхніх предків? 
(Див. Мормон 7:9 і титульну сторінку Книги Мормона.) Яку користь ми 
можемо мати всі від знання про діяння Бога серед наших предків? 

г. Повірте в Ісуса Христа і його Спокуту (Мормон 7:5-7,10). 
г. Вивчайте євангелію з Біблії та Книги Мормона (Мормон 7:8-9). Як Книга 

Мормона допомагає людям повірити в Біблію? (Див. Мормон 7:9; див. також 
1 Нефій 13:38-40; 2 Нефій 3:11-12.) 

• Господь сказав, що у цьому розподілі часів Ламанійці розцвітуть, як троянда 
(Див. УЗ 49:24). Як це пророцтво здійснюється сьогодні? 

2. Мороній пророкує, що Книга Мормона з'явиться у дні великого злочестя. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Мормон 8. Поясніть, що цей розділ 
містить перші писання Моронія після смерті його батька, Мормона. 

• Попросіть учня прочитати вголос Мормон 8:1-5. Які почуття передалися 
вам від Моронія, коли ви читали ці слова? Що ми можемо дізнатися про 
старанність Моронія, незважаючи на те, що він залишився один? 

• Мороній пророкував про Джозефа Сміта, кажучи: «І благословенним буде 
той, хто виведе [Книгу Мормона] до світла» (Мормон 8:16; див. також вірші 
14-15). Яку роль відіграв Мормоній у тому, що Джозеф Сміт вивів Книгу 
Мормона «з темряви до світла»? (Див. Мормон 8:14; Джозеф Сміт—Історія 
1:30-35, 46, 59.) Що ми можемо зробити, щоб Книга Мормона продовжувала 
виходити «з темряви до світла»? 

Президент Езра Тефт Бенсон сказав: «Я славлю вас, вірні святі, хто прагне 
наповнити землю і власне життя Книгою Мормона. Ми повинні просуватися 

Обговорення і 
застосування 
Писань 
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вперед не тільки у грандіозному збільшенні примірників Книги Мормона, 
але ми повинні сміливо втілювати у власне життя і по всій землі чудове 
послання, яке вона містить» (у Conference Report, Apr. 1989, 3 або Ensign, 
May 1989,4). 

• Попросіть учня прочитати вголос Мормон 8:21-22. Як слова Моронія 
в Мормон 8:22 можуть укріпити нас, коли ми виконуємо справу Господа? 

• Що пророкував Мороній про умови в світі, коли з'явиться Книга Мормона? 
(Попросіть учнів по черзі читати вірші з Мормон 8:26-33. Коли вони читати-
муть, попросіть їх обговорити, яким чином умови, описані у цих віршах, 
проявляються сьогодні.) Чому Мороній міг так ясно пророкувати стосовно 
останніх днів? (Див. Мормон 8:34-35.) 

• Мороній сказав, що розмовлятиме з нами, хто живе в останні дні, «нибито 
[ми] присутні» (Мормон 8:35). Потім він сказав: «Я знаю, що ви проходите 
в гордовитості ваших сердець» (Мормон 8:36). Що сказав Мороній про 
гордовитість в останні дні? (Див. Мормон 8:36-41.) 

• Яким чином гордовитість впливає на ставлення людей до нужденних? 
(Див. Мормон 8:37, 39.) 

• Попросіть учня прочитати вголос Мормон 8:38. Чому деяким людям може 
бути «соромно взяти на себе ім'я Христа»? Чому це може допомогти нам 
пам'ятати, що «нескінченне щастя» має більшу цінність, ніж «вихваляння 
світу»? 

• Якою має бути наша відповідь на пророцтво Моронія про гордовитість? 

Президент Езра Тефт Бенсон сказав: 

«Протиотрутою гордовитості є смирення—лагідність, покірність 
(див. Алма 7:23). Це—розбите серце і упокорений дух (див. З Нефій 9:20; 
12:19; УЗ 20:37; 59:8; Псалми 34:18; Ісая 57:15; 66:2)... 

Бог матиме смиренний народ. Або ми виберемо бути смиренними, або ми 
будемо змушені бути смиренними... 

Давайте виберемо бути смиренними» (у Conference Report, Apr. 1989, 6 або 
Ensign, May 1989, 6). 

3. Мороній закликає людей останніх днів повірити в Христа. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Мормон 9. 

• Мормон 9 починається зі слів Моронія до людей останніх днів, які не вірять 
у Христа (Мормон 9:1). Чому ці люди будуть «нещаснішими, якщо житим[уть] 
з . . . Богом,... ніж якщо житим[уть] з проклятими душами в пеклі»? 
(Див. Мормон 9:3-5.) Чого навчає нас Мормон 9:6 стосовно того, що ми маємо 
робити для того, щоб бути в присутності Бога? (Див. також УЗ 121:45.) 

• Запропонуйте чотирьом учням прочитати такі уривки з Писань: 2 Нефій 
28:2-6; Мормон 9:7; Джозеф Сміт—Історія 1:17-19, 21-22 і Уложення віри 1:7 
(див. «Підготовка до уроку», пункт 3). Як ці чотири уривки пов'язані 
один з одним? Що Мороній сказав людям, які не вірять у дари Духа? 
(Див. Мормон 9:8-10.) 

• Тим, хто не вірить, що Бог продовжує творити чудеса, Мороній сказав: 
«Я покажу вам Бога чудес» (Мормон 9:11). Чого він навчав, щоб показати, що 
Господь—це Бог чудес? (Див. Мормон 9:11-17. Ці вірші розглядаються на 
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наступній сторінці 197. Зазначте, що ці учення коротко викладають план 
викуплення.) 

а. Створення небес, землі та людства (Мормон 9:11-12,17). 
б. Падіння (Мормон 9:12). 
в. Викуплення через Ісуса Христа (Мормон 9:12-13). 
г. Воскресіння всіх людей (Мормон 9:13). 
ґ. Повернення всіх людей у присутність Господа для здійснення суду 

(Мормон 9:13-14). 

• Мороній звертається до багатьох «могутніх чудес», показаних Ісусом 
Христом і його апостолами (Мормон 9:18). Які з чудес, здійснених Ісусом 
і його апостолами, надихнули вас? 

• Чому для деяких людей не здійснюються чудеса? (Див. Мормон 9:20.) 
Які ознаки і надалі супроводжуватимуть тих, хто вірить у Христа? 
(Див. Мормон 9:21-25.) 

• Якщо хтось скаже вам, що Господь не є Богом чудес, яку відповідь ви дасте? 
Які відповідні приклади ви можете навести, щоб свідчити, що Господь — це 
Бог чудес? 

• Мороній закликав нас: «Не сумнівайтеся, але вірте» (Мороній 9:27). У цьому 
розподілі часів Пророк Джозеф Сміт проголошував: «Де є сумнів—там віра 
не має сили» (Lectures on Faith [1985], 46). Що ми можемо робити, щоб долати 
наші сумніви? 

Джозеф Сміт навчав: «Ті, хто знають свої слабкості і схильність до гріха, могли 
б постійно мати сумнів щодо спасіння, якби не існувало поняття, яке вони 
мають, про довершеність Бога, про те, що він повільний на гнів і довготерпить, 
і про його схильність прощати, і він дійсно прощає беззаконня, провини 
і гріх. Думка про це проганяє сумнів і робить віру неймовірно міцною» 
(Lectures on Faith, 42). 

Якщо ви ще досі цього не зробили, попросіть одного з учнів прочитати 
Мормон 9:27. Зазначте, що незважаючи на те, що Мороній застерігав про 
вироки Бога, він також свідчив про Господа як «Бога чудес», чиє викуплення 
здійснило «спокутування людства» (Мормон 9:11-12). 

Якщо підказує Дух, свідчіть про істини, які обговорювалися на уроці. 

Заключна частина 
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Підготовка 
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хід уроку 

Вправа на 
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Допомогти учням зрозуміти на прикладі брата Яреда, як віра дає нам змогу 
навічно увійти в присутність Господа. 

1. З молитвою читайте такі уривки з Писань і розмірковуйте над ними: 

а. Етер 1. Господь виконує прохання брата Яреда і обіцяє вивести Яредійців 
до обіцяної землі. 

б. Етер 2. Яредійці починають свою подорож до обіцяної землі. 
в. Етер 3. Брат Яреда бачить Ісуса Христа. 
г. Етер 4. Мороній запечатує писання брата Яреда до того часу, поки Іновірці 

не покаються і не виявлять віру. 
д. Етер 6:1-12. Яредійці подорожують до обіцяної землі, і коли вони туди 

прибувають, то славлять Господа за його лагідні милості до них. 

2. Додаткові матеріали: Буття 11:1-9; Мосія 8:7-11. 

3. Якщо наявна ілюстрація «Брат Яреда бачить перст Господа», приготуйтеся 
використати її на уроці (62478; набір ілюстрацій «Мистецтво євангелії» 318). 

Щоб розпочати урок, скористайтеся запропонованою вправою, якщо вважаєте 
її доречною, або вашою власною. 

Перекажіть учням таку історію: 

«Коли старійшина Рейнольдс Кахун жив у Кертленді, у нього народився син. 
Одного разу, коли Президент Джозеф Сміт проходив повз його будинок, 
він запросив Пророка зайти у дім і попросив його благословити й дати ім'я 
новонародженому. Джозеф зробив це і дав хлопчику ім'я Магорні Моріанкумер. 
Коли він закінчив благословення, то поклав дитину на ліжко і, звернувшись 
до старійшини Кахуна сказав: «Ім'я, яке дав твоєму синові, це ім'я брата Яреда; 
Господь тільки що показав [чи відкрив] мені його. Старійшина Вільям Ф. Кахун 
... чув, як Пророк сказав це його батькові; це було вперше, коли ім'я брата 
Яреда стало відомим у Церкві в цьому розподілі часів» (George Reynolds, "The 
Jaredites", Juvenile Instructor, 1 May 1982, 282). 

Поясніть, що цей урок присвячено брату Яреда, Магорні Моріанкумеру, про 
якого Господь сказав: «Ніколи людина так не вірила в мене, як ти» (Етер 3:15). 
Через свою віру Яредійці отримали благословення зберегти свою мову після 
Вавилонської башти, і бути збереженими під час мандрівки до обіцяної землі. 
Цей приклад може збільшити наше розуміння важливості сили віри. 
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З молитвою виберіть уривки з Писань, запитання та інші матеріали для уроку, 
що відповідатимуть найповнішою мірою потребам учнів. Обговоріть, як 
вибрані уривки з Писань застосовувати у повсякденному житті. Заохочуйте 
учнів дилітися випадками з життя, що стосуються принципів, описаних 
у Писаннях. 

1. Господь виконує прохання брата Яреда. 

Обговоріть Етер 1. Запропонуйте учням прочитати вголос вибрані вірші. 
Поясніть, що пророк Етер писав літопис Яредійців, які залишили Вавилон, 
коли Господь змішав мову людей, які хотіли побудувати Вавилонську башту 
(Етер 1:33-43; див. також Буття 11:1-9). Етер написав цей літопис на 24 золотих 
пластинах, які пізніше були знайдені людьми Лімгія (Мосія 8:7-11). Книга 
Етер містить скорочений Моронієм літопис Етера. 

• Коли людей було розсіяно, а їхню мову змішано, Яред попросив свого брата 
звернутися до Господа. Якою людиною був брат Яреда? (Див. Етер 1:34.) 

• У відповідь на прохання Яреда, брат Яреда «волав до Господа» (Етер 1:34-39). 
Яка різниця між «воланням до Господа» і простою молитвою? Що ми 
можемо робити, щоб наші молитви були більш дієвими? (Див. Алма 34:17-28). 

• Кожного разу, коли брат Яреда молився, Господь «мав співчуття» до нього 
і його людей (Етер 1:35, 37, 40). Яким чином ви відчували співчуття Господа 
у відповідь на ваші молитви? 

• Які приготування, згідно настанов Господа, повинні були зробити люди? 
(Див. Етер 1:41-42.) Якою була причина того, що Господь пообіцяв вивести 
Яредійців до обіцяної землі? (Див. Етер 1:43. Зверніть увагу на слова Господа: 
«Цей тривалий час ти волав до мене».) Чого ми можемо навчитися з цього 
прикладу про силу молитви? 

2. Яредійці починають свою подорож до обіцяної землі. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Етер 2. 

• Господь пообіцяв вивести Яредійців до «землі обіцяної, яка була обраною 
серед усіх інших земель» (Етер 2:7). Для кого Господь зберіг цю обрану 
землю? (Див. Етер 2:7.) Яке застереження дав Господь брату Яреда стосовно 
обіцяної землі? (Див. Етер 2:8.) 

• Що Мороній каже про накази Бога, що стосуються обіцяної землі? (Див. 
Етер 2:9-12. Зазначте, що застереження і обіцяння призначалися всім людям, 
які населятимуть Американський континент, а не тільки Яредійцям.) 

• Коли Яредійці прийшли до моря, вони поставили свої намети і жили там 
чотири роки (Етер 2:13). Наприкінці четвертого року Господь розмовляв 
з братом Яреда. Чому Господь соромив його? (Див. Етер 2:14.) Чому ми іноді 
забуваємо прикликати Господа? 

• Брат Яреда покаявся і почав будувати барки, щоб перепливти море 
(Етер 2:15-17). Які труднощі постали перед братом Яреда, коли барки були 
побудовані? (Див. 2:19.) Що Господь настановляв брату Яреда зробити, 
щоб мати в барках повітря для дихання? (Див. Етер 2:20.) 

• Якою була відповідь Господа, коли брат Яреда запитав, як освітлювати 
барки? (Див. Етер 2:23-25.) Чого нас навчає відповідь Господа? (Див. цитату, 
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наведену нижче.) Чому важливо робити все, що від нас залежить, крім 
того, що попросимо допомогу в Господа? 

Старійшина Рассел М. Нельсон казав, що часто чув, як Президент Гордон 
Б. Хінклі говорив: «Я не знаю, як будь-що можна зробити без того, щоб 
не стати на коліна і не попросити допомоги, а потім підвестися та йти 
працювати» (Ліягона, січень 1998, с. 17). 

• Як, на вашу думку, проблема з освітленням барок допомогла брату Яреда 
зрости? Яким чином труднощі у нашому житті допомагають нам? 

3. Брат Яреда бачить Ісуса Христа. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Етер 3. 

• Як брат Яреда запропонував вирішити проблему освітлення барок? 
(Див. Етер 3:1-5.) Яким чином це показує його смирення і віру? (Ви можете 
попросити учнів віднайти слова або фрази, сказані братом Яреда, які 
показують його смирення і віру.) 

• Коли брат Яреда закінчив говорити, Господь доторкнувся до кожного 
з камінців своїм пальцем (Етер 3:6). Чому брат Яреда був так наляканий, 
коли побачив палець Господа? (Див. Етер 3:6-8. Якщо ви використовуєте 
ілюстрацію, на якій брат Яреда бачить палець Господа, покажіть її зараз.) 
Що Господь сказав про віру брата Яреда? (Див. Етер 3:9.) 

• Яке запитання поставив Господь, перш ніж показати себе брату Яреда? 
(Див. Етер 3:11.) Яким чином відповідь брата Яреда показала глибину його 
віри? (Див. Етер 3:12. Він прийняв слова Господа навіть до того, як почув їх.) 
Що ми можемо робити, щоб наслідувати його приклад? 

• Як Господь описав себе братові Яреда? (Див. Етер 3:13-14. Ви можете попросити 
одного з учнів прочитати ці вірші вголос.) Що було необхідним для брата 
Яреда, щоб бути в присутності Господа? Що необхідно для нас, щоб бути 
в присутності Господа вічно? 

• Що Господь показав братові Яреда? (Див. Етер 13:15-18, 25-26.) Які настанови 
давав Господь братові Яреда стосовно того, що треба робити після того, як 
він побачив це? (Див. Етер 3:21-24, 27-28; 4:1.) 

4. Мороній запечатує писання брата Яреда. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Етер 4. 

• Як Мороній описав видіння брата Яреда? (Див. Етер 4:4.) Що Господь наказав 
зробити Моронію з літописом і тлумачами брата Яреда? (Див. Етер 4:3, 5.) 
Коли ми зможемо отримати ці літописи? (Див. Етер 4:6-7. Ми зможемо 
отримати їх, коли будемо мати таку велику віру, яку мав брат Яреда, і станемо 
освяченими.) 

• Чого навчав Господь стосовно тих, хто заперечує його слова в останні дні? 
(Див. Етер 4:8,10,12.) Які благословення матимуть ті, хто вірить словам 
Господа? (Див. Етер 4:11.) Яким чином Святий Дух допомагає вам дізнатися 
про те, що слова Господа істинні? 

• Господь закликав Іновірців і дім Ізраїля прийти до нього та отримати великі 
благословення і знання (Етер 4:13-14). Що, за його словами, ми маємо зробити, 
щоб прийти до нього? (Див. Етер 4:15,18.) Які благословення він обіцяв тим, 
хто зробить це? (Див. Етер 4:15-19.) 
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5. Яредійці мандрують до обіцяної землі. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Етер 6:1-12. Поясніть, що ці вірші 
продовжують літопис Яредійців і описують те, як вони мандрували до обіцяної 
землі. Обговоріть, як подорож Яредійців до обіцяної землі можна порівняти 
з нашою подорожжю по життю. 

• Господь примусив камінці у барках «сяяти в темряві, давати світло чоловікам, 
жінкам і дітям» (Етер 6:3). Яке «світло» дає нам Господь, коли ми мандруємо 
по життю? 

• Що зробили Яредійці, після того, як вони підготували все, що змогли для 
своєї подорожі? (Див. Етер 6:4. Вони довірилися Господу.) Як ми можемо 
виявити таку саму довіру Господу? 

• Коли дули вітри і Яредійців гнало вперед, що вони робили вдень і вночі? 
(Див. Етер 6:8-9.) Яким чином ми можемо славити Господа? 

• Що Яредійці зробили, коли вони прибули до обіцяної землі? (Див. Етер 6:12.) 
Яким чином це може бути подібним до нашого повернення до Небесного 
Батька? 

Прочитайте таке висловлювання старійшини Джеффрі Р. Холланда: 

«Брат Яреда, можливо, не мав великої віри в себе, але його віра в Бога була 
нечуваною. У цьому є надія для всіх нас. Його віра не мала сумнівів чи меж... 
Раз і назавжди було продемонстровано, що звичайні люди із звичайними 
труднощами могли відвести завісу зневір'я і увійти у сферу вічності» (Christ and 
the New Covenant [1997], 29). 

Якщо підказує Дух, свідчіть про істини, які обговорювалися на уроці. 

Запропонованими додатковими матеріалами можна доповнити урок. Ви 
можете використати цю ідею як частину уроку. 

Учення, викладені в Етер 5 

• Для кого призначався Етер 5? (Для Джозефа Сміта.) Ким були три свідки, 
про яких Мороній розповів в Етер 5:3? (Олівер Каудері, Девід Уітмер 
і Мартін Харріс. Див. «Свідчення трьох Свідків» у вступних матеріалах Книги 
Мормона.) Як свідчення трьох свідків допомогло укріпити ваше свідчення 
про Книгу Мормона? 

Заключна частина 

Додаткова ідея 
для навчання 
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46 
«Вірою все ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ» 

Етер 7-15 

Допомогти учням зрозуміти важливість того, чому треба виявляти віру, бути 
смиренним і прислухатися до порад пророків. 

З молитвою читайте такі уривки з Писань і розмірковуйте над ними: 

а. Етер 12:1-22. Мороній пояснює важливість віри і наводить приклади, які 
показують силу віри. 

б. Етер 12:23-41. Господь навчає Моронія про те, що Він дає нам слабкість, щоб 
ми могли бути смиренними. Мороній радить нам «шукати цього Христа, 
про якого пророки й апостоли писали». 

в. Етер 13:1-12. Мороній записує пророцтва Етера стосовно обцяної землі. 
г. Етер 13:13-15:34. Мороній записує розповідь Етера про знищення цивілізації 

Яредійців. 

Щоб розпочати урок, скористайтеся запропонованою вправою, якщо вважаєте 
її доречною, або вашою власною. 

Попросіть учнів прочитати Мосія 8:8-9,12,19; 28:17-19. 

• Про який літопис тут згадується? (Про літопис Яредійців, який було 
скорочено Моронієм у книгу Етера.) Яке враження на народ Мосії справило 
те, що вони почули про цей літопис? Чому, на вашу думку, важливо для 
нас читати цю оповідь? 

Поясніть, що на цьому уроці буде обговорюватися історія Яредійців від 
моменту їхнього прибуття до обіцяної землі до їх повного знищення через 
багато поколінь. Хоч історія їх знищення є трагічною, ми, як і народ Мосії, 
можемо радіти через знання, які дає цей літопис. 

З молитвою виберіть уривки з Писань, запитання та інші матеріали, для уроку, 
що відповідатимуть найповнішою мірою потребам учнів. Обговріть, як вибрані 
уривки з Писань можна застосовувати у повсякденному житті. Заохочуйте 
учнів ділитися випадками з життя, що стосуються принципів, описаних 
у Писаннях. 

1. Мороній пояснює важливість віри. 

Поясніть, що після того, як Яредійці прибули до обіцяної землі, вони почали 
«розмножуватися... і стали сильними на цій землі» (Етер 6:18). Коли Яред і його 
брат померли, було призначено царя, щоб керувати людьми (Етер 6:21-30). 
В Етер 7-11 записана послідовність, в якій правили праведні і злочестиві царі, 
виникнення таємних змов серед народу й учення пророків, які покликалися, 
щоб проповідувати покаяння Яредійцям (див. першу і другу додаткову ідею 

Мета уроку 
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для навчання, щоб розширити обговорення Етер 7-11). Етер 12 починається 
з оповіді про учення Етера, який був одним з тих пророків. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Етер 12:1-22. 

• Етер закликав людей повірити в Бога, кажучи, що «вірою все здійснюється» 
(Етер 12:3). Як Етер описував тих, хто вірить у Бога? (Див. Етер 12:4.) Як віра 
і надія можуть бути якорем для нас? Якими є приклади того, як віра веде до 
добрих діянь, які прославляють Бога? 

• Етер пророкував людям «велике і дивовижне», але вони не вірили йому. 
Чому? (Див. Етер 12:5.) 

Попросіть учнів подумати про випадки, коли вони чи інші люди отримували 
благословення за те, що виконували поради пророків, навіть коли вони 
не «бачили», або не розуміли, мети поради. Запропонуйте їм поділитися 
розповідями про такі випадки, якщо це доречно. 

• Мороній записав, що люди не вірили пророцтвам Етер, тому що вони не 
розуміли їх. Мороній тоді дав визначення віри і навів приклади її. Як він 
визначив віру? (Див. Етер 12:6; див. також Євреям 11:1; Алма 32:21.) Що, на 
вашу думку, означає те, що «ми не матимемо доказів перед тим, як буде 
випробувано [нашу] віру» (Етер 12:6; див. також Етер 12:29-31; УЗ 58:2-4). 
Яким чином випробування укріпили і ствердили вашу віру? 

• Мороній перелічив декілька подій, які сталися внаслідок віри. Які події він 
навів? (Див. Етер 12:7-22. Напишіть відповіді учнів на дошці. Також запропо-
нуйте учням відмічати слово віра кожного разу, коли воно зустрічатиметься 
у цих віршах.) Які інші випадки з Писань показали вам силу віри? 

• Пророк Джозеф Сміт навчав: «Ми отримуємо через віру всі благословення 
земного життя, які ми дійсно отримуємо, [і] таким же чином, через віру, ми 
отримуємо всі духовні благословення, які ми дійсно отримуємо» (Lectures on 
Faith [1985], 3). Які з благословень ви отримували через вашу віру? (Ви можете 
запропонувати учням подумати над цим питанням, а не відповідати на 
нього вголос.) 

2. Господь навчає Моронія, що Він дає нам слабкість, щоб ми могли бути 
смиренними. 

Прочитайте і обговріть вибрані вірші з Етер 12:23-41. 

• Що турбувало Моронія у тому, як Іновірці отримають цей літопис? (Див. 
Етер 12:23-25.) Якою була відповідь Господа? (Див. Етер 12:26.) Чому важливо 
читати слова Моронія—і всі Писання—з лагідністю? 

Попросіть одного з учнів прочитати вголос 12:27. Зверніть увагу учнів на обіцяння 
Господа тим, хто упокорюється і має віру в Нього («Я вчиню так, щоб слабке 
стало для них сильним»). Попросіть учнів подумати про приклади виконання 
цього обіцяння в Писаннях, у їхньому житті чи в житті інших. Запропонуйте 
їм поділитися декількома з цих прикладів. 

• Мороній писав про важливість віри, надії і милосердя (Етер 12:28-34). Яким 
чином ці якості приводять нас до Христа? 

• Мороній закликав нас «шукати цього Христа, про якого пророки й апостоли 
писали» (Етер 12:41). Яким чином ми можемо «шукати Христа» сьогодні? 
Що Господь обіцяє тим, хто робить це? (Див. Етер 12:41.) Чому нам необхідна 
благодать Бога і його Сина? 
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3. Мороній записує пророцтва Етера стосовно обіцяної землі. 

Прочитайте і обговоріть Етер 13:1-12. 

• Що Етер пророкував про Новий Єрусалим і Старий Єрусалим? (Попросіть 
учнів прочитати Етер 13:2-12, щоб знайти відповіді на це запитання; 
див. також перелік, наведений нижче.) 

а. Старий Єрусалим («з якого [прийшов] Легій»), «буде відбудовано знову, 
священне місто для Господа» (Етер 13:5). Це буде зроблено нащадками 
Юдеїв перед другим пришестям. 

б. Перед другим пришестям «Новий Єрусалим має бути збудовано на цій 
землі [Американському континенті]» (Етер 13:6). Новий Єрусалим 
буде священним містом, збудованим залишками дому Йосипа (Етер 13:8). 

в. Місто Єноха опуститься з небес і стане частиною Нового Єрусалима 
(Етер 13:3,10; див. також Одкровення 21:2,10). Це станеться після другого 
пришестя. 

• Як Мороній описував тих, хто буде гідним жити у цих святих містах? (Див. 
Етер 13:10-11.) Що означає бути «омит[им] кров'ю Агнця»? (Бути очищеним 
від гріха через Спокуту Ісуса Христа.) 

4. Війна поширюється по всій землі. Цивілізацію Яредійців знищено. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Етер 13:13-15:34. Поясніть, що люди 
прогнали Етера, і він дописував свій літопис, ховаючись в ущелині скелі 
(Етер 13:13-14). Люди незабаром були охоплені війнами і таємними змовами. 

• На другий рік після того, як Етер почав жити в ущелині скелі, він отримав 
слово Бога. Які настанови дав йому Господь? (Див. Етер 13:20-21.) Як Коріантумр 
відреагував на пророцтва Етера? (Див. Етер 13:22.) 

Поясніть, що в Етер 13:23-15:28 описується постійне кровопролиття, яке настало 
внаслідок того, що різні угрупування намагалися отримати владу. Мільйони 
яредійців було вбито у боях. Хоча Корінтумр програв багато битв і його 
було декілька разів поранено, він не вмер. Як написано наприкінці літопису, 
Коріантумр і Шиз зібрали всіх людей разом для останньої битви. Після того, як 
вони билися протягом декількох днів, тільки Коріантумр і Шиз залишилися 
живими. 

• Як врешті-решт закінчилася битва? (Див. Етер 15:29-32.) Яким чином це 
стало виконанням пророцтва Етера? (Див. Етер 13:20-21.) 

• Чого ми можемо навчитися з літопису Яредійців про важливість покаяння 
до того, як ми впадемо у великий гріх? (Див. Етер 15:1-5,18-19; див. також 
Геламан 13:32-33, 38.) Яким чином гріх обмежує нашу свободу вибору? 

• Що подібного є між історією Нефійців та історією Яредійців? Чого ми 
можемо навчитися з розповіді про ці цивілізації? 

Якщо підказує Дух, свідчіть про істини, які обговорювалися на уроці. Заключна частина 
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Урок 46 

Запропонованими матеріалами можна доповнити урок. Ви можете використати 
одну або більше з цих ідей як частину уроку. 

1. Чому необхідно наслідувати пророків 

Зазначте, що історія Яредійців дає багато прикладів такого характеру: 

а. Люди стають злочестивими. 
б. Пророки закликають людей до покаяння. 
в. Люди приймають пророків і отримують благословення, або вони заперечують 

пророків і починають страждати від наслідків злочестя. 
г. Результатом цих наслідків є те, що люди каються і наслідують пророків, або 

вони продовжують перебувати у злочесті до свого знищення. 

Ви можете прочитати і обговорити приклади такої поведінки в Етер 7:23-27; 
9:23-35; 11:1-8,11-14,19-23. 

2. Мороній застерігає проти таємних змов 

Після смерті Яреда і його брата людьми правили царі. З кожним поколінням 
суперечки за трон ставали більш напруженими. Коли суперечки загострилися, 
дочка Яреда вигадала план, як зробити свого батька царем (Етер 8:8; нагадайте 
учням, що в цій оповіді чоловік на ім'я Яред був нащадком Яреда, про якого 
йшлося в Етер 1-6). 

• Який план вигадала дочка Яреда, щоб зробити свого батька царем? (Див. 
Етер 8:9-12.) Як цей план розпочав таємні змови на землі? (Див. Етер 8:13-18.) 

• Чого Мороній навчав про небезпеку таємних змов? (Див. Етер 8:21-22.) Чому 
він включив це до літопису? (Див. Етер 8:23, 26.) Як ми можемо розпізнати 
таємні змови і захиститися від них? (Див. Етер 8:23-25.) 

3. «Тому, що ти бачив свою слабкість, тебе буде зроблено .. . сильним» 
(Етер 12:37) 

• Коли Хайрум Сміт готувався до того, щоб іти до в'язниці у Картеджі, де його 
і Джозефа Сміта було вбито, він прочитав Етер 12:36-38 і загнув сторінку 
(див. УЗ 135:4-5). Яку втіху приносять ці вірші? Які уривки з Писань укріпили 
або втішили вас? 
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Урок 

47 
«Щоб утримувати їх 

на правильному шляху» 
Мороній 1-6 

Мета уроку 

Підготовка 
до уроку 

Запропонований 
хід уроку 

Вправа на 
концентрацію 
уваги 

Обговорення 
і застосування 
Писань 

Збільшити розуміння учнями євангельських обрядів і необхідності укріпляти 
один одного. 

1. З молитвою читайте такі уривки з Писань і розмірковуйте над ними: 

а. Мороній 1. Залишившись живим після знищення Нефійців, Мороній 
продовжує свої писання. Він повинен переховуватися, тому що не 
«зреч[еться] Христа». 

б. Мороній 2-5. Мороній навчає про основні євангельські обряди. 
в. Мороній 6. Мороній пояснює вимоги до членства у Церкві та необхідність 

ведення літопису і товаришування. 

2. Додаткові матеріали: «Деякі думки з приводу храмів, збереження навернених 
і місіонерського служіння» (Гордон Б. Хінклі, Ліягона, січень 1998, 50-57); 
«Турбота про новонавернених» (Карл Б. Пратт, Ліягона, січень 1998, 11-12). 

Щоб розпочати урок, скористайтеся запропонованою вправою, якщо вважаєте 
її доречною, або вашою власною. 

Попросіть учнів пригадати, коли вони останній раз відвідували причасні збори 
не у своєму приході чи філії, а в іншому. 

• Які складові причасних зборів є однаковими по всій Церкві, куди б ви не 
пішли? (Серед відповідей можуть бути такі: молитва, співання гімнів, благо-
словення і прийняття причастя, надання дару Святого Духа новонаверненим, 
а також закінчення свідчень або виступів словами: «В ім'я Ісуса Христа».) 
Чому, на вашу думку, важливо, щоб ми були єдиними у цьому? 

Поясніть, що на цьому уроці будуть обговорюватися учення Моронія про 
деякі з обрядів євангелії—надання дару Святого Духа, висвячення священиків 
і вчителів, прислуговування причастя і хрищення—які є частиною відновленої 
Церкви у наші дні. Його учення можуть допомогти побачити нам продовження 
у наш час тих самих обрядів, що існували у Церкві, яку встановив Спаситель 
у давні часи. Вони також допомагають нам виконувати наші обов'язки членів 
Церкви по зміцненню один одного, щоб «утримувати [ся] на правильному 
шляху» (Мороній 6:4; див. також 2 Нефій 25:28-29). 

З молитвою виберіть уривки з Писань, запитання та інші матеріали для уроку, 
що відповідатимуть найповнішою мірою потребам учнів. Обговоріть, як 
вибрані уривки з Писань застосовувати у повсякденному житті. Заохочуйте 
учнів ділитися випадками з життя, що стосуються принципів, описаних 
у Писаннях. 
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1. Залишившись живим після знищення Нефійців, Мороній продовжує 
свої писання. 

Прочитайте і обговоріть Мороній 1. Поясніть, що Мороній вірив у те, що 
скорочення пластин Етера буде його останніми писаннями. Однак, тому що 
він все ще не загинув, він продовжував писати. 

• Попросіть одного з учнів прочитати вголос Мороній 1:1-4. В яких умовах 
знаходився Мороній, коли він писав цей розділ? (Див. Мороній 1:1. Він був 
одиноким і переховувався від Ламанійців.) Чому Ламанійці мали вбити його? 
(Див. Мороній 1:2-3.) Що це показує нам про віру Моронія? Як ми можемо 
розвинути в собі таке міцне свідчення про Ісуса Христа? 

• Чому Мороній продовжує писати? (Див. Мороній 1:4. Зазначте, що хоча 
Ламанійці, його сучасники, мали вбити його, Мороній не переставав 
турбуватися про своїх нащадків.) 

2. Мороній навчає про основні євангельські обряди. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Мороній 2-5. Поясніть, що Книга 
Мормона навчає нас про важливість обрядів євангелії. Однак, у книгах, що 
передують книзі Моронія, порівняно мало що записано про те, як виконувалися 
обряди. Обговоріть, яким чином Мороній збільшує наше розуміння того, як 
обряди виконувалися у Церкві в давні часи. 

Запропонуйте учням прочитати вголос Мороній 2, де написані слова, які 
Спаситель промовляв своїм Нефійським учням, коли покладав на них руки. 
Напишіть на дошці заголовок: Надання дару Святого Духа. 

• Як Спаситель навчав учнів давати дар Святого Духа? (Див. Мороній 2:2. 
Під заголовком на дошці напишіть: Покладанням рук в ім'я Ісуса Христа.) 

Запропонуйте одному з учнів прочитати вголос Мороній 3, де описано, як учні 
висвячували священиків і вчителів. Напишіть на дошці заголовок: Висвячення 
священиків і вчителів. 

• Для якої роботи висвячуються священики і вчителі? (Див. Мороній 3:3. 
Під другим заголовком напишіть: Проповідувати покаяння і відпущення гріхів.) 
Яким чином ці обов'язки подібні до тих, які мають носії священства у 
наші дні? (Див. УЗ 20:46-59.) Як ми можемо допомогти носіям Ааронового 
священства зрозуміти і виконувати призначені їм обв'язки? 

Запропонуйте двом учням прочитати вголос Мороній 4 і 5, де описано спосіб 
прислуговування причастя. Напишіть на дошці заголовок: Прислуговування 
причастя. 

• В які завіти ми вступаємо через причастя? (Див. Мороній 4:3; 5:2. Під третім 
заголовком напишіть: Пам'ятати, наслідувати і слухатися Спасителя.) Що 
нам обіцяно за це? Як ви почуваєтеся, коли причащаєтеся з благоговінням 
і гідно? 

• Чому розділи 2-5 важливі для наших днів? (Серед відповідей можуть бути 
такі: вони допомагають нам бачити незмінність обрядів євангелії протягом 
різних періодів часу.) Як укріпляє вас те, що ви бачите однакові обряди 
у різних розподілах часу Церкви Господа? 
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3. Мороній пояснює вимоги стосовно членства у Церкві та необхідність 
ведення літопису і товаришування. 

Прочитайте і обговоріть Мороній 6. 

• Чого Мороній навчав стосовно вимог до хрищення? (Див. Мороній 6:1-3.) 

Попросіть учнів подумати і навести приклади людей, хто продовжував 
виконувати ці вимоги після хрищення. Запропонуйте їм поділитися цими 
прикладами, якщо це доречно. 

• Мороній навчав, що після того, як людей було хрищено і вони отримали 
дар Святого Духа, «їх було зачислено до людей церкви Христа; і їхні імена 
було взято» (Мороній 6:4). Чому їхні імена було записано? (Див. Мороній 6:4.) 
Хто мав відповідальність пильнувати, щоб як тих, хто давно був у Церкві, так 
і нових її членів «пам'ятати і насичувати добрим словом Бога»? (Наголосіть, 
що кожен з нас має цю можливість і відповідальність. Потім наведіть цитату, 
подану нижче.) 

Президент Гордон Б. Хінклі навчав: «Коли у наверненого віра слабшає—це 
трагедія. Коли член Церкви стає неактивним, це причина для серйозної 
стурбованості. Господь залишив дев'яносто дев'ятьох, щоб знайти загублену 
вівцю. Його стурбованість за тих, хто залишає євангелію, була такою великою, 
що він зробив її темою одного зі своїх великих уроків. Ми повинні постійно 
нагадувати офіційним особам Церкви і усім її членам про величезну відпові-
дальність підтримувати дружні стосунки найщирішими, найтеплішими 
і найпрекраснішими з тими, хто прийшов у Церкву як новонавернений, 
а також з тими, хто з тієї чи іншої причини відійшов у сутінки неактивності» 
(у Church News, 8 Apr. 1989, 6). 

Президент Хінклі також сказав: «Зважаючи на постійне зростання кількості 
навернених, ми повинні прикладати все більше реальних зусиль, щоб 
допомогти їм у пошуках свого шляху. Кожен з них потребує три речі: друга, 
покликання і насичення «добрим словом Бога» (Мороній 6:4)» (у Conference 
Report, Apr. 1997, 66 або Ensign, May 1997, 47). 

• Що ми можемо робити, щоб виконувати пораду Президента Хінклі? 
Які благословення ви мали від тих, хто пам'ятав і насичував вас? 

• Мороній записав, щоб Церква «збиралася разом часто» (Мороній 6:5). Чому? 
(Див. Мороній 6:5-6.) Як ми укріпляємося, коли постимося і молимося 
разом? Яким чином Церковні збори дають нам можливість розмовляти один 
з одним «про благополуччя [наших] душ»? Чому важливо, щоб ми збиралися 
разом приймати причастя? 

• Чого Мороній навчав про те, як повинні проводитися Церковні збори? 
(Див. Мороній 6:9.) Що кожен з нас може зробити, щоб запрошувати Духа 
на наші збори? 

Поясніть, що Мороній навчав про важливість укріпляти один одного як членів 
Церкви. Заохочуйте учнів шукати шляхи того, як вони можуть «пам'ятати 
і насичувати» інших членів приходу чи філії. 

Якщо підказує Дух, свідчіть про істини, які обговорювалися на уроці. 

Заключна частина 
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Урок 47 

Запропонованими матеріалами можна доповнити урок. Ви можете використати 
цю ідею як частину уроку. 

Допомагати іншим почуватися бажаними в приходах і філіях 

Старійшина Карл Б. Пратт розповів про почуття, які мала його родина, коли 
вони відвідували різні приходи в Церкві. Поділіться з учнями таким уривком: 

«Деякі приходи наші діти любили відвідувати, бо швидко знаходили друзів 
серед молоді, і ми всі отримували теплий і сердечний прийом. Але були інші 
приходи, до яких наші діти поверталися з меншим ентузіазмом, і там була 
помітною відсутність теплого і сердечного прийому. 

Потім ми почали зауважувати, що у деяких приходах, відвіданих нами..., 
ми б не відчули себе дуже бажаними, якби були тими, хто цікавиться Церквою, 
чи її новими членами... 

Цей досвід .. . допоміг нам відчути потребу, що ми всі маємо поліпшити 
здатність товаришувати... 

Брати та сестри, ми маємо найбагатші благословення, що Бог міг дати 
своїм дітям. Ми маємо повноту євангелії Ісуса Христа. Ми зобов'язані бути 
найвідкритішими, найпривітнішими, найщасливішими, найдобрішими, 
найуважнішими, найпоміркованішими, найніжнішими людьми в цілому 
світі... 

Чи будуть не члени Церкви, новонавернені та відівідувачі наших домів зборів 
розпізнавати в нас Його учнів по теплоті наших привітань, через природність 
наших посмішок, через доброту та щирий інтерес, що є в наших очах?» (Ліягона, 
січень 1998,11-12). 

• Як, на вашу думку, відвідувачі та новонавернені почуватитимуться у вашому 
приході чи філії? (Попросіть учнів поміркувати над цим запитанням 
мовчки, не обов'язково вголос.) Як ми можемо покращити наше ставлення 
до відвідувачів та новонавернених? 
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210 

Урок 

48 
Мета уроку 

Підготовка 
до уроку 

Запропонований 
хід уроку 

Вправа на 
концентрацію 
уваги 

Навчити учнів того, як відрізняти добро від зла, і як отримати свідчення про 
євангелію і про Книгу Мормона. 

З молитвою читайте такі уривки з Писань і розмірковуйте над ними: 

а. Мороній 7:1-19. Мормон пояснює, як відрізняти добро від зла (зазначте, що 
ці слова були записані сином Мормона, Моронієм). 

б. Мороній 7:20-48. Мормон пояснює, що віра в Христа—це сила, якою чудеса 
творяться. Він пояснює важливість віри, надії і милосердя. 

в. Мороній 8. У листі до Моронія Мормон вказує, що вимагається для спасіння, 
і пояснює, що малі діти спасенні через Спокуту Христа. 

г. Мороній 10. Мороній пояснює, що Святий Дух приносить свідчення про 
всю істину тим, хто запитує з вірою. Він описує духовні дари і закликає всіх 
прийти до Христа. 

Щоб розпочати урок, скористайтеся запропонованою вправою, якщо вважаєте 
її доречною, або вашою власною. 

Розкажіть таку історію: 

Одного холодного лютневого дня 1910 року Вінченцо ді Франческа, протестант-
ський священик, знайшов примірник релігійної книги, пошкодженої дощем 
і вітром, яка не мала титульної сторінки. Зацікавившись, він загорнув книгу 
в газету і взяв її з собою. Дома він витер з книги бруд і прочитав її. «Я читав 
і перечитував, знову і знову, і на мій погляд можна сказати, що ця книга — це 
п'ята євангелієя про Викупителя», — сказав він. 

Книга, яку він знайшов, була Книгою Мормона. Коли він прочитав її, то виконав 
настанову, дану в Мороній 10:4. «Наприкінці дня я зачинив двері своєї кімнати, 
став навколішки з книгою в руках і прочитав десятий розділ книги Моронія. 
Я молився Богові, вічному Батькові, в ім'я його сина, Ісуса Христа, щоб він сказав 
мені, чи ця книга була від Бога, чи вона була доброю та істинною, і чи мені слід 
поєднувати її слова зі словами чотирьох євангелій в моїх проповідях. 

Я відчув, що мені стало холодно, неначе на мене подув вітер з моря. Потім моє 
серце стало прискорено битися і відчуття щастя, яке буває тоді, коли знайдеш 
щось цінне і незвичайне, принесло спокій моїй душі і залишило в мені радість, 
яку неможливо описати людською мовою. Я отримав впевненість, що Бог 
відповів на мою молитву, і що ця книга мала для мене найбільше значення, 
а також для тих, хто слухатиме її слова». 

Свідчення, яке отримав Вінчецо ді Франческа у той час, допомогло йому 
у багатьох важких випробуваннях. Його було позбавлено сану священика, тому 
що він навчав з Книги Мормона. Це сталося 1930 року, до того, як він дізнався 



про назву книги і назву Церкви, яка видала її. Через війну та інші політичні 
негаразди пройшов ще 21 рік, перш ніж він зміг охриститися. Через усі ці 
випробування він проніс сильне свідчення про істинність Киниги Мормона. 
(Див. Vincenzo di Francesca, "I Will Not Burn the Book!" Ensign, Jan. 1988,18-21.) 

Зазначте, що на цьому уроці будуть обговорюватися останні розділи Книги 
Мормона. До цих писань входять настанови Моронія про те, як кожен з нас 
може отримати особисте свідчення про істинність Книги Мормона. 

З молитвою виберіть уривки з Писань, запитання та інші матеріали для уроку, 
що відповідатимуть найповнішою мірою потребам учнів. Обговоріть, як 
вибрані уривки з Писань застосовувати у повсякденному житті. Заохочуйте 
учнів ділитися випадками з життя, що стосуються принципів, описаних 
у Писаннях. 

1. Мормон пояснює, як відрізняти добро від зла. 

Обговоріть Мороній 7:1-19. Запропонуйте учням прочитати вголос вибрані 
вірші. Зазначте, що Мороній 7 містить слова Мормона, як про це написано 
його сином Моронієм. 

• Мормон називав членів Церкви «миролюбними послідовниками Христа» 
(Мороній 7:3.) Спираючись на що Мормон висловив таке міркування 
про членів Церкви? (Див. Мороній 7:4-5.) Як ми стаємо «миролюбними 
послідовниками Христа»? 

• Чого навчав Мормон стосовно важливості наших намірів, коли ми чинимо 
хороші справи? (Див. Мороній 7:6-9.) Що означає давати дарунок чи 
молитися «з щирим наміром»? Як ми можемо очистити наші наміри, коли 
робимо добро? 

• Чого навчав Мормон про те, як ми можемо відрізнити добро від зла? 
(Див. Мороній 7:12-19.) 

Напишіть на дошці: Чи спонукає мене любити Бога і служити 
йому? Чи має натхнення від Бога? Заохочуйте учнів 
використовувати ці запитання, коли вони оцінюють те, чи річ або вчинок 
добрі чи злі. (Ви можете зазначити, що легше визначити, веде чи не веде нас 
певна річ до Бога, ніж визначити, веде чи не веде нас певна річ до диявола. 
Оманливі витівки Сатани часто спонукають нас до думки, що те, що ми 
робимо «не таке вже й погане», що насправді це не зло, навіть якщо це і не 
добро. Наголосіть, що будь-що, що не веде нас до Бога, веде нас тільки від 
Нього.) 

• Мормон застерігав людей не вважати, що «зле, є від Бога, або те, що 
є добрим..., є від диявола» (Мороній 7:14; див. також 2 Нефій 15:20). Яким 
чином ви бачите, як це відбувається у наші дні? (Ви можете записати 
відповіді учнів на дошці під заголовком: Зло, представлене як добро і Добро, 
представлене як зло.) 

• Чий вплив допомагає нам відрізняти добро від зла? (Див. Мороній 7:16,18-19.) 

Поясніть, що «Дух Христа» або «світло Христа» — це «вплив, що підносить, 
облагороджує, захищає, який приходить до людства завдяки Ісусу Христу» 
(Bible Dictionary, "Light of Christ", 725). Він доступний всім людям і може 
підготувати особу до того, щоб знайти істину і отримати Святого Духа. 

Обговорення 
і застосування 
Писань 
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У ролі помічника, який допомагає нам розрізнити правду і неправду, світло 
Христа часто називають нашою совістю. 

• У який спосіб світло Христа допомогало вам розрізняти добро і зло? Як ми 
можемо стати більш сприйнятливими до проводу світла Христа? 

2. Мормон пояснює важливість віри, надії і милосердя. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Мороній 7:20-48. 

• Мормон запитав: «Як таке можливо, щоб ви сприйняли все добре?» 
(Мороній 7:20). Як він відповів на це запитання? (Див. Мороній 7:21-26. 
«Все, що є добре, походить від Христа», і ми можемо «сприймати» це, 
виявляючи віру в Нього.) 

Попросіть учнів пригадати благословення, які отримали вони або інші люди 
через віру. Запропонуйте їм розповісти про ці випадки, якщо це доречно. 

• Який взаємозв'язок між вірою і чудесами? (Див. Мороній 7:28-30, 35-38.) 
Чому важливо, щоб віра передувала чудесам? (Див. Мороній 7:37; див. 
також Етер 12:12, 18 і цитату, наведену нижче.) Чому самі по собі чудеса не 
забезпечують міцної основи для віри? 

Президент Бригам Янг сказав: «Чудеса, або ці незвичайні вияви сили Бога, 
призначаються не для невіруючих; вони для того, щоб втішити Святих 
і зміцнити та ствердити віру тих, хто любить, боїться Бога і служить Йому» 
(.Discourses ofBrigham Young, sel. John A. Widtsoe [1941], 341). 

• Що таке надія? Який взаємозв'язок між вірою та надією? 
(Див. Мороній 7:40-42.) 

Старійшина Брюс Р. Макконкі навчав: «Згідно того, як це використовується 
в одкровеннях, надія—це бажання сповнених віри людей отримати вічне 
спасіння в царстві Бога в майбутньому... Віра і надія нероздільні. Надія дає 
[нам] змогу мати віру в її найчистішому вигляді, а потім, завдяки вірі, ця 
надія зростає доти, доки не буде отримано спасіння» (Mormon Doctrine, 2nd ed. 
[1966], 365-66). 

• Які якості мають передувати вірі та надії? (Див. Мороній 7:43.) Чому людина 
має бути «лагідною, і не вибагливою серцем», щоб мати віру і надію? 

• Мормон навчав, що крім віри і надії ми повинні мати милосердя. Що таке 
милосердя? (Див. Мороній 7:46-47.) Що характеризує милосердя? (Див. 
Мороній 7:45. Ви можете записати відповіді учнів на дошці.) Яким чином 
досвід вашого життя підтверджує, що «милосердя ніколи не минає»? 

• Як ми можемо збільшити наші віру і надію? Як ми можемо сповнитися 
чистою любов'ю Христа? Чому ми повинні прагнути мати віру, надію 
і милосердя? (Див. Мороній 10:20-21.) 

3. Мормон навчає, що малі діти спасенні через спокуту Христа. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Мороній 8. Зазначте, що цей розділ 
містить лист Мормона до свого сина Моронія. 

• Чому малі діти не потребують хрищення? (Див. Мороній 8:8-9,11,19-20. 
Зазначте, що учення Мормона про малих дітей також стосується тих, 
«хто поза законом» [Мороній 8:22], до яких належать ті, хто через розумову 
неспроможність не можуть зрозуміти заповідей і обрядів євангелії.) Чому 
хрищення малих дітей — це «глум перед Богом»? (Див. Мороній 8:20, 22-23.) 
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Урок 48 

• Малі діти спасенні, бо вони невинні і неспроможні грішити. Як ті з нас, хто 
згрішив, отримує спасіння через спокуту Христа? (Див. Мороній 8:10, 24-26.) 

4. Святий Дух свідчить про всю істину. Духовні дари даються тим, 
хто приходить до Христа. 

Прочитайте і обговоріть вибрані вірші з Мороній 10. 

• Як останній розділ Книги Мормона, Мороній 10 містить заключні слова 
Моронія. Кому призначається цей розділ? (Див. Мороній 10:1.) Мороній 
закінчує, промовляючи «декілька слів як заклик» (Мороній 10:2). Що означає 
слово закликати? (Рішуче радити, переконувати.) Попросіть учнів швидко 
проглянути розділ і віднайти те, що Мороній закликав робити своїх читачів. 
(Відповіді подано нижче. Ви можете попросити учнів читати вголос кожен 
вірш, який містить заклик.) 

а. «Пам'ятайте, яким милостивим був Господь до дітей людських» (вірш 3). 
б. «Щоб ви запитали у Бога, Вічного Батька, в ім'я Христа, чи не істинні 

[ці речі]» (вірш 4). 
в. «Щоб ви не заперечували силу Бога» (вірш 7). 
г. «Щоб ви не заперечували дарів Бога» (вірш 8). 
г. «Щоб ви пам'ятали, що кожний добрий дар приходить від Христа» 

(вірш 18). 
д. «Щоб ви пам'ятали, що [Христос] той самий учора, сьогодні і навіки» 

(вірш 19). 
е. «Пам'ятати це, [те, що написав Мороній]» (вірш 27). 
є. «Приходити до Христа» (вірш ЗО). 

• Запропонуйте учням подумати про те, чи вони отримали свідчення того, що 
Книга Мормона є словом Бога. Яка роль належить Святому Духу в отриманні 
нами свідчення про духовні речі? (Див. Мороній 10:4-5.) Чому ми не можемо 
отримувати свідчення, спираючись лише на розум? (Див. 1 Коринтянам 2:11; 
Алма 26:21-22; Мороній 10:6-7.) 

• Мороній закликав нас, щоб ми «не заперечували силу Бога» (Мороній 10:7). 
Яким чином ми інколи заперечуємо силу Бога? (Крім того, що ви вислухаєте 
відповіді учнів, можете прочитати висловлювання, наведене нижче.) 

Старійшина Джеффрі Р. Холланд навчав: 

«Спаситель сказав: «Зоставляю вам мир, мир Свій вам даю!... Серце ваше 
нехай не тривожиться, ані не лякається» (Іоанн 14:27). 

Я смію стверджувати, що це, можливо, одна із заповідей Спасителя, виконання 
якої ігнорується в серцях великої кількості деяких вірних святих останніх 
днів; а ще я думаю, чи не може наш опір цьому запрошенню бути болісним 
для милостивого серця Спасителя? Я можу сказати вам це як батько: як мене 
непокоїть, коли один з моїх дітей у плині свого життя серйозно стурбований 
чимось, або нещасний, або неслухняний, однак, я б почувався нескінечно 
більш спустошеним, якби відчував, що у такий період ця дитина не може 
довірити мені надання допомоги або думає, що його чи її інтереси не мають 
значення для мене, або не покладається на мою турботу про них. Таким 
же чином, я переконаний, ніхто з нас не може збагнути, як глибоко це 
ранить любляче серце Спасителя світу, коли він бачить, що його народ не 
покладається на його турботу чи надійність, яка є в його руках, і не довіряє 
його заповідям» ("Come unto Me", Ensign, Apr. 1998,19). 
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• Чого Мороній навчав про духовні дари? (Див. Мороній 10:8-19.) Чому кожен 
з нас отримує різні дари від Бога? (Див. УЗ 46:11-12.) 

• Чого ви навчилися і що відчували, коли розмірковували про послання 
з Книги Мормона? (Запропонуйте учням поміркувати над цим питанням 
мовчки, якщо вони не бажають ділитися своїми думками з класом.) 

• Як заклик Моронія «прийти до Христа» відображає все послання Книги 
Мормона? (Мороній 10:30, 32). Яким особливим чином вивчення Книги 
Мормона у цьому році допомогли вам прийти до Христа? 

Якщо підказує Дух, свідчіть про істини, які обговорювалися на уроці 
і запропонуйте зробити це учням. 

Ви можете поділитися такими висловлюваннями, коли будете заохочувати 
учнів продовжувати вивчення Книги Мормона: 

Президент Гордон Б. Хінклі сказав: «Я б хотів переконати кожного чоловіка 
та жінку... і кожного хлопчика та дівчинку, які досить дорослі, читати і перечи-
тувати Книгу Мормона протягом поточного року... Немає нічого більш 
важливого з того, що ми можемо зробити, ніж укріпляти у нашому особистому 
житті непорушне переконання, що Ісус є Христос, Живий Син Живого Бога... 
Це — мета появи цієї визначної і чудової книги» (у Church News, 4 May 1996, 2). 

Президент Джозеф Філдінг Сміт сказав: «Жоден член цієї Церкви не зможе 
постати в присутності Бога, хто серйозно і уважно не читав Книги Мормона» 
(у Conference Report, Oct. 1961,18). 

Президент Езра Тефт Бенсон сказав: «Книгу Мормона вивчають і в нашій 
Недільній школі і на уроках семінарії кожен четвертий рік. Однак, ця 
чотирирічна модель не повинна наслідуватися членами Церкви у їх особистому 
і сімейному вивченні. Нам потрібно щоденно читати сторінки книги, завдяки 
якій людина «буде ближча до Бога, твердо дотримуючись її заповідей, 
ніж будь-якої іншої книги» (History of the Church, 4:461)» (у Conference Report, 
Oct. 1988, 3 або Ensign, Nov. 1988,4). 

Президент Бенсон також сказав: «Кожен святий останніх днів повинен зробити 
вивчення цієї книги справою всього життя» (у Conference Report, Apr. 1975, 97 
або Ensign, May 1975, 65). 

Заключна частина 

Додаткова ідея 
для навчання 
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