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Як викладач цього навчального курсу, ви маєте 
привілей допомагати студентам знаходити і осягати 
спасительні істини, які містяться в Книзі Мормона, 
та жити за ними. Готуючись до навчання, дотри-
муйтеся поради Господа прагнути проводу Святого 
Духа, “бо коли людина говорить силою Святого 
Духа, сила Святого Духа доносить це до сердець 
дітей людських” (2 Нефій 33:1). Найважливіше, що 
ви можете зробити, щоб підготуватися до нав-
чання—це з молитвою вивчати Писання і прислу-
хатися до скерувань Святого Духа. Цей посібник 
допомагатиме вам у підготовці. Для кожного блоку 
Писань у ньому є вступ, визначено важливі єван-
гельські принципи цього блоку та запропоновано 
шляхи, як ви можете навчати цим принципам, щоб 
допомогти студентам зрозуміти їх і застосовувати у 
житті. Незалежно від того, штатний ви вчитель чи 
волонтер, цей посібник допоможе вам у підготовці 
до навчання.

Як упорядковано цей 
підручник
Цей посібник складається з 56 розділів і розрахова-
ний для використання протягом всього шкільного 
року. Він включає в себе Курс релігії 121, який 
складається з розділів від 1 Нефій 1 до Aлма 29, і 
Курс релігії 122, який складається з розділів від Aлма 
30 до Moроній 10. Кожен урок потрібно викладати 
приблизно 50 хвилин. Якщо курс вашого навчання 
складається з семестрів по 14 тижнів, то вам по-
трібно викладати по два уроки на тиждень. Якщо ви 
викладаєте лише один урок на тиждень, адаптуйте 
матеріал відповідно до ваших обставин. Не пере-
живайте, якщо у вас не вистачатиме часу навчити 
всьому, що міститься в кожному блоці Писань, або 
викласти всі рекомендовані вчення і принципи. Ви-
бирайте те, що ви відчуваєте є найважливішим для 
ваших студентів, і навчайте цьому.

У кожному розділі є три сегменти:

•	 Вступ

•	 Вчення	і принципи

•	 Запропонований	хід уроку

Вступ

Вступ
У вступі висвітлено основні теми певного 
блоку Писань.

Вчення і принципи
У сегменті під назвою “Вчення і принципи” мі-
ститься перелік основних вчень і принципів пев-
ного блоку Писань. Наприклад, у розділі 23, в якому 
розглядаються розділи Aлма 1–4, перелічено такі 
вчення і принципи:

•	 Святі	останніх	днів	повинні	уникати	орудування	
священиків (див. Aлма 1).

•	 Бог	зміцнить	нас,	коли	ми	протистоїмо	злочести-
вості (див. Aлма 2).

•	 Щире	свідчення	бореться	з	гордістю	(див.	Aлма	4).

Крім вчень і принципів, перелічених у цьому 
сегменті, ви можете знайти інші важливі істини, про 
які ви відчуваєте спонукання навчати. Під керів-
ництвом Святого Духа, уважно виберіть будь-які 
інші вчення і принципи, які ви хотіли б включити 
в навчання. Однак пам’ятайте, якщо про якийсь 
принцип або вчення не йдеться у певному розділі 
блоку Писань, цей принцип або вчення можуть бути 
представлені в іншому розділі блоку Писань, де ця 
тема розкривається більш повно.

Запропонований хід уроку
У сегменті “Запропонований хід уроку” наведено 
ідеї для кожного конкретного пункту в сегменті 
“Вчення і принципи”. У деяких розділах, у сегменті 
“Запропонований хід уроку”, також є пропозиції 
стосовно важливих питань, які не увійшли в сегмент 
“Вчення і принципи”.

Перед кожним пунктом пропозиції для навчання 
стоїть така піктограма: . Незважаючи на те, що 
деякі з цих пропозицій зазвичай узгоджено між со-
бою, ви можете використовувати їх незалежно одна 
від одної.

Ці пропозиції допоможуть вам під час підготовки до 
уроку і ви можете пристосовувати їх до потреб тих, 
кого ви навчаєте. Пам’ятайте, ви маєте обов’язок 
навчати під проводом Духа, допомагаючи студентам 
зрозуміти вчення і принципи. Вам не обов’язково 
викладати весь матеріал. Натомість допоможіть 
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студентам засвоїти той матеріал окремого блоку Пи-
сань, який є актуальним та задовольняє їхні потреби.

Вірші для опанування у посібнику позначені такою 
піктограмою:    . Перелік усіх 100 уривків віршів 
для опанування міститься на с. 5. Якщо студенти 
відвідували семінарію, то вже мають бути знайо-
мими з цими доктринально важливими уривками 
з Писань. Починаючи вивчати один з цих уривків, 
ви можете запропонувати студентам пояснити, 
чому цей уривок є важливим. Заохотьте їх вивчати 
ці уривки напам’ять або повторювати їх, глибше 
осягаючи їх значення. Старійшина Річард Г. Скотт, з 
Кворуму Дванадцятьох Апостолів, навчав: “Я раджу 
вам заучувати напам’ять ті вірші з Писань, які звору-
шують ваше серце і сповнюють душу розумінням. 
Якщо Писання цитують саме так, як їх було запи-
сано зі слів Господа, вони мають справжню силу, 
якої не буває, коли їх повторюють своїми словами” 
(у Conference Report, Oct. 1999, 112; або Ліягона, січ. 
2000, сс. 106).

Інші допоміжні матеріали для навчання
Посібник з вивчення Книги Мормона для сту-
дентів: Курс релігії 121–122 (каталожний номер 
32506). У кожному розділі посібника для студентів 
є сегменти під назвою “Обдумайте” і “Запропоно-
вані завдання”. Питання в сегменті “Обдумайте” та 
заходи в сегменті “Запропоновані завдання” можуть 
допомогти студентам поглибити їхнє розуміння і 
застосувати принципи з Писань у своєму житті.

У деяких ідеях для навчання, вміщених у посібнику 
для вчителя, даються посилання на інформацію 
у	посібнику	для	студентів.	Щоб	генерувати	ідеї,	
питання та завдання, використовуйте посібник для 
студентів під час кожного уроку.

DVD до посібника. До цього посібника для вчителя 
додається DVD. На DVD містяться аудіо- та віде-
озаписи виступів пророків останніх днів та інших 
генеральних авторитетів та представників вищого 
керівництва Церкви, які діляться словами поради, 
що увійшли у посібник для студентів та посібник 
для вчителя. Цитати у посібнику, які також доступні 
на DVD, позначаються такою піктограмою: A . DVD 
фрагменти впорядковано відповідно до розділів у 

посібнику. Літера на піктограмі відповідає треку 
на DVD.

Слова пророків останніх днів, генеральних авто-
ритетів та представників вищого керівництва 
Церкви. Вивчаючи промови з генеральних конфе-
ренцій та статті в церковних журналах, знаходьте 
додаткові вчення, які можуть допомогти вам і вашим 
студентам зрозуміти Писання і застосовувати їх 
у житті.

Інші видані Церквою матеріали. У цьому посіб-
нику вміщено багато інформації з інших схвалених 
Церквою матеріалів, таких як: Bible Dictionary, 
Путівник по Писаннях (scriptures .lds .org), Стійкі у 
вірі: довідник з євангелії (каталожний номер 36863) 
та Заради зміцнення молоді: Наш обов’язок перед 
Богом (брошура, каталожний номер 36550).

Як користуватися цим 
посібником
Писання є вашим головним ресурсом у підготовці 
уроків. Цей посібник допомагає вам навчати студен-
тів з Писань.

Ви можете використовувати посібник для вчителя 
трьома основними способами:

 1. Ви можете близько притримуватися наведених 
пропозицій для навчання.

 2. Ви можете використовувати цю книгу, як нав-
чальний путівник, який допоможе вам визна-
чити принципи і теми для обговорення на 
вашому уроці.

 3. Ви можете використовувати посібник в якості 
ресурсу для додаткових ідей, які з’являтимуться 
у вас під час вивчення блоків Писань.

Вирішіть, чого ви будете навчати
Вивчаючи кожен блок Писань, відберіть ті вчення, 
принципи та події, які вашим студентам важливо 
зрозуміти в першу чергу. Нехай у виборі матері-
алу для викладання вас направляють підказки Духа 
та потреби ваших учнів. Старанно вивчіть блок 
Писань, позначаючи ті вчення, принципи, події та 
важкі слова або фрази, які ви допоможете студентам 
зрозуміти. Повторне вивчення блоку Писань може 
стати вам у пригоді.
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Вам не обов’язково навчати всім запропонованим 
вченням та принципам, які містяться в кожному 
розділі. В дійсності, ймовірно ви самі побачите, що 
у вас не вистачить часу на це. Старійшина Річард Г. 
Скотт радив: “Пам’ятайте, ваше першочергове зав-
дання це не охопити весь матеріал, якщо при цьому 
його не можна належним чином засвоїти. Робіть усе 
можливе, щоб поглибити розуміння” (“To Understand 
and Live Truth,” address to CES religious educators, 
Feb. 4, 2005, 2, ldsces .org).

Вирішіть, як навчати
Вирішуючи, які методи ви використовуватимете для 
навчання, не забувайте враховувати духовну зрілість 
ваших студентів. Звертаючись до вчителів семінарії 
та іституту релігії, президент Дж. Рубен Кларк мол. 
(1871–1961), з Першого Президентства, сказав: “Вам 
не треба підкрадатися до цієї духовно досвідченої 
молоді ззаду і на вухо навчати релігії” (Шляхи роз-
витку освіти у Церкві,, 1994, с. 9).

Оскільки багато ваших студентів є духовно зрі-
лими, ви можете очікувати, що вони серйозно 
ставитимуться до своїх обов’язків в якості студентів. 
Подумайте, як допомогти їм взяти на себе відпо-
відальність за особисте навчання. Наведені далі про-
позиції можуть стати в пригоді:

•	 Заохочуйте	їх	читати	перед	кожним	уроком	при-
значений блок Писань і матеріал у посібнику для 
студентів. Крім цього, допоможіть їм розвинути 
звичку щоденного вивчення Писань. Заохотьте їх 
вивчати Книгу Мормона протягом всього життя.

•	 Давайте	їм	можливість	ставити	запитання	і	від-
повідати на запитання. Хороші питання можуть 
допомогти їм узяти на себе відповідальність 
за своє навчання. Коли вони обдумуватимуть 
вчення і принципи, викладені в Книзі Мормона, 
пропонуйте їм пояснювати їх значення, ділитися 
думками і свідчити про істини, які вони засвоїли. 
Створюйте таку атмосферу, в якій студенти знати-
муть, що у них є привілей слухати і висловлюва-
тися. Давайте їм можливість навчати одне одного 
(див. УЗ 88:122).

•	 Уникайте	навчання	за	допомогою	лекцій,	як	
єдиного навчального методу. Натомість дозво-
ляйте студентам виявляти істини. Допомогайте 

їм побачити те, що ви самі та інші вже бачили—
навіть те, чого ви ніколи не помічали раніше. 
Пам’ятайте слова старійшини Девіда А. Беднара, 
з Кворуму Дванадцятьох Апостолів: “Я помітив 
загальну рису, притаманну наставникам, які спра-
вили на моє життя найсильніший вплив. Вони 
допомагали мені шукати знання через віру. Вони 
відмовлялися давати легкі відповіді на складні за-
питання. В дійсності, вони не давали мені жодної 
відповіді взагалі. Натомість вони вказували мені 
шлях і допомагали робити кроки в пошуках моєї 
власної відповіді. Звичайно ж, я не завжди був 
вдячний за такий підхід, але такий досвід дав мені 
змогу зрозуміти, що відповіді, отримані від інших 
людей, як правило, не затримуються в пам’яті на-
довго, якщо взагалі там затримуються. Але відпо-
віді, які ми відкриваємо для себе або знаходимо, 
виявляючи віру, зазвичай залишаються з нами 
на все життя” (“Прагніть навчатися через віру”, 
Ліягона, вер., 2007, с. 23, ldsces .org). Замість того, 
щоб подавати інформацію лише за допомогою 
лекцій, вибирайте навчальні методи, які допомо-
жуть студентам розуміти Писання, коли вони самі 
знаходитимуть вчення і принципи.

•	 Закликайте	студентів	жити	згідно	з	принципами,	
про які вони дізнаються. Допоможіть їм навча-
тися так, як розповідав старійшина Беднар, а саме 
так, щоб навчання “простягалося далеко за межі 
пізнавального сприйняття та утримування й при-
гадування інформації”, так, щоб “відкинути тілесну 
людину (див. Moсія 3:19) [і] змінити своє серце 
(див. Moсія 5:2)” (“Прагніть навчатися через віру”, 
с. 20). Обираючи спосіб навчання вченням і прин-
ципам, подумайте над тим, як заохотити студентів 
продовжувати навчатися поза стінами класу.

Адаптація уроків з метою 
допомогти студентам з 
обмеженими можливостями
Коли ви навчаєте студентів з обмеженими можливо-
стями, адаптуйте уроки таким чином, щоб задоволь-
няти їхні потреби. Наприклад, у багатьох уроках 
студентів просять вголос або подумки читати та 
записувати	відповіді	на	папері.	Щоб	адаптувати	
подібні заходи до потреб студентів, яким важко 
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читати або писати, ви можете читати вголос самі, 
попросити інших студентів прочитати, або викори-
стовувати аудіозаписи. Коли за завданням заходу по-
трібно дати письмові відповіді, ви можете замінити 
їх усними відповідями.

За додатковими ідеями та ресурсами звертайтеся 
до CES policy manual, розділ “Adapted Classes and 
Programs for Students with Disabilities”.
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Вірші для опанування

Старий Завіт Новий Завіт Книга Мормона Учення і Завіти

Мойсей 1:39 Матвій 5:14–16 1 Нефій 3:7 УЗ 1:37–38

Мойсей 7:18 Матвій 6:24 1 Нефій 19:23 УЗ 8:2–3

Авраам 3:22–23 Матвій 16:15–19 2 Нефій 2:25 УЗ 10:5

Буття 1:26–27 Матвій 25:40 2 Нефій 2:27 УЗ 14:7

Буття 39:9 Лука 24:36–39 2 Нефій 9:28–29 УЗ 18:10, 15–16

Вихід 20:3–17 Іван 3:5 2 Нефій 28:7–9 УЗ 19:16–19

Вихід 33:11 Іван 7:17 2 Нефій 32:3 УЗ 25:12

Левит 19:18 Іван 10:16 2 Нефій 32:8–9 УЗ 58:26–27

Повторення Закону 7:3–4 Іван 14:15 Кн. Якова 2:18–19 УЗ 58:42–43

Ісус Навин 1:8 Іван 17:3 Мосія 2:17 УЗ 59:9–10

Ісус Навин 24:15 Дії 7:55–56 Мосія 3:19 УЗ 64:9–11

1 Самуїлова 16:7 Римлянам 1:16 Мосія 4:30 УЗ 64:23

Йов 19:25–26 1 Коринтянам 10:13 Алма 32:21 УЗ 76:22–24

Псалом 24:3–4 1 Коринтянам 15:20–22 Aлма 34:32–34 УЗ 82:3

Приповісті 3:5–6 1 Коринтянам 15:29 Aлма 37:6–7 УЗ 82:10

Ісая 1:18 1 Коринтянам 15:40–42 Алма 37:35 УЗ 84:33–39

Ісая 29:13–14 Eфесянам 4:11–14 Алма 41:10 УЗ 88:123–24

Ісая 53:3–5 2 Солунянам 2:1–3 Геламан 5:12 УЗ 89:18–21

Ісая 55:8–9 2 Тимофію 3:1–5 3 Нефій 11:29 УЗ 121:34–36

Єремія 16:16 2 Тимофію 3:16–17 3 Нефій 27:27 УЗ 130:18–19

Єзекіїль 37:15–17 Євреям 5:4 Етер 12:6 УЗ 130:20–21

Даниїл 2:44–45 Якова 1:5–6 Етер 12:27 УЗ 130:22–23

Амос 3:7 Якова 2:17–18 Мороній 7:16–17 УЗ 131:1–4

Малахія 3:8–10 Об’явлення 14:6–7 Мороній 7:45 УЗ 137:7–10

Малахія 4:5–6 Об’явлення 20:12–13 Moроній 10:4–5 Джозеф Сміт—Історія 
1:15–20
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Вступ
За допомогою цього уроку у вас є можливість задати 
тон всього курсу. Ваше особисте свідчення й енту-
зіазм, під час обговорення зі студентами значущості 
Книги Мормона в їхньому житті, є дуже важливими. 
Заохочуйте студентів прагнути отримати духовні 
істини, які містяться в цій священній книзі Писань. 
Старійшина Джеффрі Р. Холланд, з Кворуму Дванад-
цятьох Апостолів, сказав: “В нашій історії і в нашому 
посланні немає нічого, що краще стосувалося б суті 
справи, ніж наше безкомпромісне проголошення 
про те, що Книга Мормона—це слово Бога. Тут ми 
ставимо жирну крапку” (“True or False,” New Era, 
June 1995, 66).

Вчення і принципи
•	 Книга	Мормона—це	ще	одне	свідчення	про	

Ісуса Христа.

•	 Книга	Мормона	є	ключовим	каменем	
нашої релігії.

•	 Багато	людей	свідчили	про	істинність	
Книги Мормона.

•	 Ми	наближаємося	до	Господа,	коли	з	молитвою	
вивчаємо Книгу Мормона.

Запропонований хід уроку
Книга Мормона—це ще одне свідчення  
про Ісуса Христа
Запросіть студентів відкрити свої примірники Книги 
Мормона	і	знайти	там	підзаголовок:	“Ще	одне	свід-
чення про Ісуса Христа”. Або покажіть цей підзаго-
ловок у власному примірнику.

•	 Чому	ще	одне	свідчення	про	Ісуса	Христа	є	важ-
ливим? (Див. УЗ 6:28; Mатвій 18:16).

Щоб	допомогти	студентам	зрозуміти	значення	слова	
свідчення, попросіть їх прочитати висловлювання 
президента Бойда К. Пекера і Президента Езри 
Тефта Бенсона на cc. 7–8 у посібнику для студентів. 
Висловлювання Президента Бенсона також є на 
DVD до цього посібника A .

Титульна сторінка
Ця сторінка починається зі слів: “Книга Мормона, 
розповідь, що її написав Мормон власноручно на 

Розділ 1
Ключовий камінь нашої релігії

пластинах з пластин Нефія”. Поясніть, що Джозеф 
Сміт переклав цю сторінку із золотих пластин (див. 
с. 4 у посібнику для студентів). Запросіть студентів 
подумки прочитати перший абзац і знайти інформа-
цію, яка описує чудесну природу Книги Мормона. 
Попросіть їх поділитися знайденим.

•	 Назвіть	дві-три	речі,	про	які	ви	дізналися	з	пер-
шого абзацу титульної сторінки?

Напишіть на дошці слово переконати. Попро-
сіть студентів подумки прочитати другий абзац на 
титульній сторінці і знайти відповідь на наступне 
запитання:

•	 В	чому	хотіли	переконати	світ	літописці	
Книги Мормона?

Після відповіді студента на це запитання, можливо, 
вам потрібно буде пояснити, що слово Христос 
грецькою мовою означає “помазаник”. Ґебрей-
ською мовою слово Mесія означає “помазаник”. 
Пророк Легій одного разу назвав Ісуса Христа 
“Месією, або, іншими словами, Спасителем світу” 
(1 Нефій 10:4). Отже, коли ми говоримо, що Ісус є 
Христос, то свідчимо, що Він був Тим, Кого було 
помазано, щоб спасти нас.

•	 Як	Книга	Мормона	переконала	вас,	що	Ісус	
є Христос?

Щоб	заохотити	студентів	у	відповідь	на	це	запи-
тання ділитися їхніми свідченнями, попросіть їх 
згадати уривки з Книги Мормона, які зміцнили їхні 
свідчення про Спасителя. Запросіть їх поділитися їх-
німи думками, розбившись на пари або на маленькі 
групи, зачитуючи уривки одне одному і пояснюючи, 
чому вони обрали саме ці уривки.

В якийсь момент цього обговорення, ви можете 
прочитати один-два уривки з Книги Мормона, які 
зміцнили ваше свідчення про те, що Ісус є Христос. 
Складіть своє свідчення про Книгу Мормона. Ска-
жіть студентам, що протягом цього курсу ви споді-
ваєтеся допомогти їм зміцнити їхні свідчення про 
Книгу Мормона і про Ісуса Христа.

Коли ви читатимете наступні фрази, попросіть сту-
дентів називати відсутні слова:

Загублені десять S S S S S S  (колін)
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Дерево S S S S S S  і дерево S S S S S S  (Юди, Йосипа)

Авраам, Ісак та S S S S S S  (Яків)

S S S S S S  і квітчасте вбрання (Йосипа)

S S S S S S  земля (обіцяна)

Попросіть студентів визначити, що спільного в цих 
назвах. Допоможіть їм зрозуміти, що ці фрази стосу-
ються дому Ізраїля—завітного народу Господа.

•	 Назвіть	деякі	значення	фрази	“дім Ізраїля”?

Щоб	пересвідчитися,	що	члени	класу	мають	за-
гальне уявлення щодо цієї теми, використайте перші 
два пункти теми “Книга Мормона підтверджує Бо-
жий завіт з Ізраїлем” на сс. 5–6 посібника для студен-
тів. Переконайтеся, що вони розуміють, що як члени 
Господньої Церкви, вони є частиною дому Ізраїля.

Попросіть членів класу розглянути другий абзац 
титульної сторінки і знайти дві речі, про які навчає 
Книга Мормона членів дому Ізраїля. (“Показати за-
лишкові дому Ізраїлевого, які великі справи Господь 
зробив для їхніх батьків; і щоб вони мали змогу знати 
завіти Господа, що вони не є знехтувані назавжди”).

•	 Як	нам	допоможе	знання	про	все	те	велике,	
що Господь зробив для Його завітного народу 
в минулому?

Яким чином Учення і Завіти 132:29–31 допомагають 
нам зрозуміти, як ми пов’язані із завітним народом 
у минулому?

Щоб	допомогти	студентам	зрозуміти,	яким	чином	
Книга Мормона підтверджує Господні завіти з Його 
народом, ви можете попросити їх відкрити їхні по-
сібники на с. 6. Попросіть когось прочитати вислов-
лювання старійшини Брюса Р. Мак-Конкі. Запросіть 
студентів пояснити власними словами, про що 
старійшина Мак-Конкі навчав стосовно ролі Книги 
Мормона у збиранні Ізраїля.

Запропонуйте студентам під час вивчення Книги 
Мормона протягом цього курсу знаходити вчення 
стосовно завітів, які Господь уклав з домом Ізраїля. 
Також запросіть їх осмислити важливість цих завітів 
в їхньому особистому житті.

Попросіть студентів прочитати останні три рядки 
титульної сторінки і знайти застереження Господа.

•	 Про	що	говориться	в	цьому	застереженні	сто-
совно тих, хто засуджує Книгу Мормона?

Книга Мормона є ключовим каменем  
нашої релігії
Намалюйте на дошці просте зображення арки, 
подібної до тієї, яку наведено нижче. Вкажіть на 
ключовий камінь, який на малюнку зображено сірим 
кольором. Попросіть студентів пояснити значення 
ключового каменя.

Попросіть студентів відкрити вступ до Книги Мор-
мона. Попросіть одного з них прочитати шостий 
абзац вголос.

•	 Чому,	на	ваш	погляд,	Джозеф	Сміт	порівняв	Книгу	
Мормона з ключовим каменем?

•	 Чому	Книга	Мормона	є	такою	важливою	для	від-
новленої євангелії?

•	 Яким	чином	наше	свідчення	про	Книгу	Мормона	
впливає на наше свідчення стосовно інших аспек-
тів євангелії?

Під час обговорення ви можете попросити студен-
тів прочитати останні два абзаци вступу. Ви також 
можете попросити їх прочитати Учення і Завіти 
20:8–12.

•	 Яким	чином	отримання	свідчення	про	Книгу	Мор-
мона допомагає людям дізнатись, що Джозеф Сміт 
є істинним пророком і що Церква Ісуса Христа 
Святих Останніх Днів є істинною Церквою?

Поділіться своїми почуттями про те, як свідчення 
про Книгу Мормона є ключовим каменем свідчення 
про Ісуса Христа і відновленої євангелії.

Багато людей свідчили про істинність  
Книги Мормона
Напишіть на дошці 2 Нефій 27:12–14; Eтер 5:2–4. 
Запросіть клас подумки прочитати ці вірші і знайти, 
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чому Господь надав свідків про золоті пластини. По-
просіть студентів поділитися тим, що вони знайшли.

Попросіть одну половину класу подумки прочитати 
Свідчення трьох свідків, а іншу половину класу по-
просіть подумки прочитати Свідчення восьми свід-
ків. Нехай вони знайдуть відповіді на такі запитання:

•	 Що	бачила	ця	група свідків?

•	 Як	саме	їм	було	показано пластини?

Коли кожна група дасть відповіді на ці запитання, 
попросіть усіх студентів обговорити наступне 
питання:

•	 Чому	так	важливо,	що	ці	свідчення	містяться	на	
початку Книги Мормона?

Ви можете поділитися наведеним далі свідченням 
Девіда Уітмера, одного з Трьох свідків:

“Це сталося у другій половині червня 1829 
року. … Ми бачили не лише пластини Книги 
Мормона, але також і пластини з латуні, пла-
стини книги Етера, пластини, на яких містилися 
записи про злочестивість і таємні змови людей 
світу, аж до того часу, коли їх вигравіювали, та 
багато інших пластин. … Там з’явився стіл, на 
якому було багато літописів або пластин. Крім 
пластин Книги Мормона, там був також меч 
Лавана, скеровуючі пристрої—тобто куля, яка 
була у Легія та тлумачі [Урім і Туммім]. Я бачив 
їх … , і я чув голос Господа так чітко, як ніколи 
й ніщо раніше у житті, який проголосив, що лі-
тописи з пластин Книги Мормона були перекла-
дені даром і силою Бога” (у George Reynolds, 
“History of the Book of Mormon,” Contributor, 
Aug. 1884, 403).

Скажіть студентам, що Сам Господь склав свідчення 
про істинність Книги Мормона. Попросіть одного зі 
студентів прочитати Учення і Завіти 17:6. Запросіть 
студентів поділитися їхніми думками чи враженнями 
щодо цього вірша.

Поясніть, що від початку Відновлення мільйони лю-
дей здобули свідчення про Книгу Мормона завдяки 
силі Святого Духа.

•	 Як	саме	ви	можете	ділитися	свідченням	про	
Книгу Мормона?

Розбийте клас на групи. Попросіть студентів пе-
реглянути вступ до Книги Мормона і кілька їхніх 
улюблених уривків із самої книги з думкою про те, 
що вони можуть сказати, щоб представити комусь 
Книгу Мормона. Можливо вони захочуть позначити 
ці уривки в їхніх Писаннях. Виділіть студентам до-
статньо часу для цього, а потім попросіть їх поділи-
тися їхніми ідеями з їх партнерами.

Запросіть одного або двох студентів поділитися 
їхніми почуттями стосовно тих моментів, коли вони 
розповідали комусь про Книгу Мормона. Або по-
просіть їх розповісти про той час, коли хтось дав їм 
примірник Книги Мормона.

Ми наближаємося до Господа, коли з 
молитвою вивчаємо Книгу Мормона
Зверніть увагу студентів на шостий абзац вступу до 
Книги Мормона. Дайте їм час подумати про історії, 
теми та вчення, які містяться в Книзі Мормона і які 
допомогли їм “бути ближче до Бога”. За бажанням 
студенти можуть записати свої думки.

•	 Про	які	історії,	теми	або	вчення	ви	думали?	Як	
саме ці історії, теми або вчення допомагають вам 
наблизитися до Бога?

Ви можете вибрати кілька історій, тем або вчень, 
згаданих студентами і обговорити їх. Наприклад, ви 
могли б спитати:

•	 Чого	ми	можемо	навчитися	з	прикладу	людей	в	
цій історії?

•	 Де	ще	у	Книзі	Мормона	вам	зустрічалася	подібна	
ситуація?	Чому,	на	вашу	думку,	це	послання	так	
часто згадується у книзі?

•	 Як	це	вчення	може	допомогти	нам	зосередити	
своє життя на Христі?

Запросіть студентів розповісти про те, як вивчення 
ними Книги Мормона допомогло їм наблизитися 
до Господа.

Поділіться своїм свідченням про силу Книги Мор-
мона. Заохотьте студентів зміцнити їхні свідчення 
завдяки вивченню цього курсу з молитвою.
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1 Нефій 1–5

Вступ
Пророки отримують одкровення від Небесного 
Батька для Його дітей (див. Aмос 3:7    ), а у запи-
саних Писаннях зберігаються їхні пророчі слова для 
майбутніх поколінь. Зміст 1-го Нефія демонструє 
приклад, який повторюється у житті багатьох про-
років: Легій молився, отримав одкровення, під час 
якого він бачив Спасителя, застеріг свій народ і його 
слова були відкинуті багатьма з тих, кого він засте-
ріг. Багато людей прагнули позбавити його життя. 
(Див. 1 Нефій 1:5–20). Студентам буде корисно 
побачити цей приклад в житті Легія, в житті інших 
давніх пророків та в житті пророка Джозефа Сміта.

Перші п’ять розділів 1-го Нефія надають студентам 
можливість навчитися краще цінувати слова проро-
ків та Священні Писання, в яких вони зберігаються.

Вчення і принципи
•	 Господь	покликає	пророків,	щоб	ті	застерігали	

Його дітей і свідчили про істину (див. 1 Нефій 
1:4–20; 2:2).

•	 Господь	огортає	лагідними	милостями	тих,	хто	
виявляє віру в Нього (див. 1 Нефій 1:14, 20).

•	 Господь	готує	шлях	для	нас,	щоб	ми	викону-
вали Його заповіді (див. 1 Нефій 2:11–20; 3:7–28; 
4:1–38; 5:8).

•	 Писання	зберігають	слова	Господа	(див.	1	Нефій	5).

Запропонований хід уроку
1 Нефій 1:4–20; 2:2. Господь покликає 
пророків, щоб ті застерігали Його дітей 
і свідчили про істину
Запросіть студентів обговорити те, як вони ста-
вилися до застережень у їхньому житті. Наступні 
запитання можуть стати вам в пригоді:

•	 Назвіть	деякі	приклади	застережень,	які	ми	
можемо отримати?

•	 Чому	іноді	ми	не	звертаємо	увагу	на	застереження	
навіть тоді, коли знаємо, що нам слід це робити?

Будучи вірним своєму пророчому покликанню, 
Легій застеріг жителів Єрусалима відповідно до од-
кровень,	які	він	отримав.	Щоб	допомогти	студентам	
розглянути застереження Легія, звернені до юдеїв, 

Розділ 2
1 Нефій 1–5

розділіть клас на три групи. Дайте кожній групі про-
читати один з наступних уривків з Писань і попро-
сіть їх дати відповіді на запитання, наведені нижче.

1 Нефій 1:4–11

1 Нефій 1:12–17

1 Нефій 1:18–20

•	 Чим	досвід	Легія	був	схожий	на	досвід	
інших пророків?

•	 Які	паралелі	ви	можете	провести	між	видінням	і	
подальшими подіями у житті Легія та подіями у 
житті пророка Джозефа Сміта?

•	 Про	що	Легій	застеріг народ?

Попросіть групи поділитися з класом тим, що вони 
прочитали про Легія і які відповіді на запитання 
вони знайшли.

•	 Про	що	останнім	часом	застерігав	
Президент Церкви?

•	 У	чому	схожі	реакція	людей	на	пророка	в	наші	
дні з реакцією людей на послання Легія?

•	 Що	дає	вам	впевненість,	щоб	слідувати	
пораді пророка?

1 Нефій 1:14, 20. Господь огортає лагідними 
милостями тих, хто виявляє віру в Нього
Попросіть студентів прочитати 1 Нефій 1:20 і 
зверніть їхню увагу на те, що саме Нефій обіцяє 
показати нам (див. також вірш 14). Запропонуйте 
студентам позначити в їхніх примірниках Писань 
фразу “лагідні милості Господа”. Після цього за-
просіть їх відкрити Mороній 10:3 і подивитися, 
що Мороній закликає нас пам’ятати і обдумати. 
(У першому розділі Книги Мормона Нефій обіцяє 
показати нам лагідні милості Господа. У заключному 
розділі книги Мороній наставляє читача “пам’ятати, 
наскільки милостивим був Господь”).

Попросіть студентів знайти цитату старійшини Де-
віда А. Беднара на с. 12 посібника для студентів. (Це 
висловлювання також є на DVD до цього посібника 
A . Якщо ви використовуватимете DVD, заздале-

гідь продивіться відеосегмент, щоб бути готовими 
зупинити його в належний час для обговорення). 
Запропонуйте студентам прочитати (або послухати) 



10

Розділ 2

перші два абзаци висловлювання і знайти відповіді 
на наступне запитання:

•	 Що	таке	лагідні	милості Господа?

Ви можете записати на дошці перелік тих лагідних 
милостей, який склав старійшина Беднар, і які є: 
“благословеннями, міццю, захистом, запевненням, 
проводом, люблячою добротою, утіхою, підтрим-
кою і духовними дарами”. Зверніть увагу на те, що 
ці лагідні милості є “дуже особистими й індивіду-
альними” і що ми отримуємо їх “від Господа Ісуса 
Христа, завдяки Йому і через Нього”.

Попросіть студентів прочитати (або послухати) 
третій абзац з висловлюванням старійшини Бед-
нара. Попросіть їх скласти перелік інших прикладів 
лагідних милостей, які можна додати до тих, що 
згадані вище.

Щоб	допомогти	студентам	упізнати	лагідні	милості	
Господа, про які записано в Книзі Мормона, викори-
стайте один або більше з наведених далі заходів:

 1. Якщо студенти знайомі зі змістом 1-го Нефія 1–5, 
попросіть їх знайти в цих розділах приклади, які 
демонструють лагідні милості Господа—благо-
словення, які є “особистими й індивідуальними”. 
Коли вони зачитуватимуть різні уривки, записуйте 
посилання на дошці.

 2. Якщо студенти не дуже добре знайомі зі змістом 
цього уривка, дайте їм кілька хвилин на те, щоб пе-
реглянути 1 Нефій 1–5 і знайти приклади лагідних 
милостей Господа. Серед прикладів можуть бути: 
1 Нефій 2:16, де Нефій говорить про те, що у від-
повідь на молитву Господь пом’якшив його серце, 
і 1 Нефій 3:8, де Легій зрадів завдяки запевненню, 
що Господь благословив його сина. Коли вони 
їх запропонують, напишіть посилання на дошці. 
Після цього запропонуйте їм прочитати уривки 
вголос і поділитися своїми думками про них.

 3. Попросіть студентів подумати про місця у Книзі 
Мормона, в яких демонструються лагідні милості 
Господа. Коли вони називатимуть ці місця, напи-
шіть посилання на дошці. Після цього запросіть їх 
прочитати ці уривки і поділитися своїми думками 
про них.

 4. Зазначте, що відповідно до вчення у вірші 20, 
Господні лагідні милості часто приходять як 
порятунок або визволення. Розділіть студентів на 
три групи. Дайте першій групі 1 Нефій 1–7, другій 
групі—1 Нефій 8–14, а третій групі 1 Нефій 15–22. 
Попросіть їх відшукати приклади, які стосуються 
визволення, у коротких змістах розділів. Відповіді 
запишіть на дошці. Студентів може здивувати 
те, що майже в кожному розділі 1-го Нефія вони 
знаходитимуть описання визволення людини або 
групи людей. Визволення є основною темою 
Книги Мормона.

•	 Хто,	відповідно	до	1	Нефій	1:20,	отримує	лагідні	
милості Господа? (“Усі, кого Він обрав”).

•	 Що,	за	словами	Нефія,	робить	людей обраними?

Попросіть одного зі студентів прочитати наступну 
цитату, в якій старійшина Беднар описує, як наша 
віра готує нас бути обраними, щоб отримувати ла-
гідні милості Господа. Допоможіть студентам поба-
чити, як використання нами свободи волі, або сили 
обирати, впливає на нашу готовність отримувати ці 
благословення. (Ви можете записати цю цитату на 
дошці для класу).

“Скоріш наші серця, наші прагнення і наша 
слухняність чітко визначають, чи зараховано 
нас як обраних Богом. …

…Головними цілями дару свободи вибору були 
любити одне одного і обрати Бога. Тому ми 
стаємо обраними Богом і просимо про Його 
лагідні милості, коли використовуємо нашу сво-
боду вибору, щоб обрати Бога” (у Conference 
Report, Apr. 2005, 107; або Ліягона, трав. 2005, 
с. 101; курсив у тексті оригіналу).

•	 Що,	на	вашу	думку,	означає	“обрати Бога”?

•	 Яким	чином	ви	використовували	свою	свободу	
вибору, щоб любити інших і обрати Бога?

•	 Як,	на	ваш	погляд,	наша	любов	одне	до	одного	
пов’язана з нашою свободою вибору?

•	 Чи	були	у	вашому	житті	або	в	житті	знайомих	
вам людей моменти, коли ви впізнавали лагідні 
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1 Нефій 1–5

милості Господа або були свідками як Він визво-
ляє? (Ви можете розбити студентів на пари, щоб 
обговорити набутий досвід. Відвівши їм достат-
ньо часу на обговорення, ви можете попросити 
кількох з них розповісти про те, що вони дізна-
лися від своїх напарників).

1 Нефій 2:11–20; 3:7–28; 4:1–38; 5:8.  
Господь готує шлях для нас, щоб ми 
виконували Його заповіді
Запросіть студентів прочитати 1 Нефій 3:1–5.

•	 Яке	повеління	отримали	в	цих	віршах	Легій	і	
його сини?

•	 Чому,	на	вашу	думку,	Ламан	і	Лемуїл	сказали,	
що їм “важко” було виконати це повеління?

Під час обговорення ви можете зазначити, що від-
стань	від	Єрусалима	до	Червоного	моря	становить	
приблизно 290 км. Легій і його сім’я “пройш[ли] три 
дні” в додаток до цієї відстані (див. 1 Нефій 2:5–6). 
Це означає, що на подорож в один бік, від Єруса-
лима до їхнього тимчасового дому в долині Лемуїла, 
у них пішло принаймні від 12 до 14 днів. (Див. мапу 
на с. 410 у посібнику для студентів).

Попросіть одного зі студентів прочитати або розпо-
вісти напам’ять 1 Нефій 3:7    . (Ви можете роз-
бити студентів на пари, щоб вони допомогли одне 
одному вивчити цей вірш напам’ять, якщо вони його 
ще не вивчили).

•	 Як,	на	вашу	думку,	Нефій	знав,	що	Бог	
підготує шлях?

Якщо ви відчуваєте, що для студентів буде корисним 
побачити різницю між ставленням Нефія і Сама та 
ставленням Ламана і Лемуїла, запропонуйте поло-
вині класу подумки прочитати 1 Нефій 2:11–14. По-
просіть їх знайти причини того, чому Ламан і Лемуїл 
заперечували повеління Господа. Запросіть решту 
класу прочитати вірші 16–20 і визначити, чому Не-
фій і Сам слухалися Господа з більшою готовністю. 
Попросіть студентів поділитися їхніми висновками.

Коротко розгляньте зі студентами перші дві спроби 
здобути пластини з латуні (див. 1 Нефій 3:10–21 і 
1 Нефій 3:22–28). Допоможіть студентам порівняти 

реакцію Ламана і Лемуїла щодо цих спроб з реак-
цією Нефія і Сама.

Ви можете вказати на те, що однією з причин, 
завдяки якій Нефій мав віру в спроможність Бога 
забезпечити шлях, було те, що він вірив в історії з 
Писань. Прочитайте зі студентами 1 Нефій 4:2.

•	 Яким	чином	історія,	яка	міститься	у	цьому	вірші,	
демонструє принцип з 1-го Нефія 3:7?

•	 Як	ця	історія	пов’язана	з	обставинами,	які	постали	
перед сім’єю Легія?

Дайте студентам завдання передивитися 1 Нефій 
3:28–4:38 і знайти приклади того, як Бог допоміг 
Нефію виконати те, що Він повелів, навіть тоді, коли 
ці завдання здавалися нездійсненими. Нехай вони 
поділяться їхніми знахідками. (Деякі з них можуть 
міститися у 1-му Нефії 3:29; 4:6–7, 10–11, 20, 31).

•	 Що	з	пережитого	довело	вам	істинність	слів	у	 
1-му Нефії 3:7? Як цей досвід вплинув на вашу віру 
в Господа?

1 Нефій 5. Писання зберігають слова Господа
Нехай студенти проглянуть 1 Нефій 5:10–16 і запи-
шуть на дошці перелік того, що містили пластини 
з латуні.

•	 Відповідно	до	1-го	Нефія	5:17,	який	вплив	спра-
вило на Легія вивчення цих Писань?

•	 Чому,	на	ваш	погляд,	вивчення	змісту	пластин	з	
латуні, згадане у віршах 10–16, викликало благо-
словення, описані у 17-му вірші?

•	 Як	Легій	і	Нефій	довели,	що	цінують Писання?

•	 Що	ми	можемо	робити,	щоб	показати,	що	ми	
цінуємо Писання?

Поясніть, що більше ніж через 300 років потому, 
як Легій і його сім’я залишили Єрусалим, його 
нащадки натрапили на групу людей, предки яких 
також врятувалися втечею з Єрусалима. Ці люди, 
які в той час жили у місті, яке вони називали За-
рагемля, не привезли з собою Писань. Попросіть 
студентів прочитати Oмній 1:14–17.

•	 Що	сталося	з	вірою	й	мовою	цього	народу	через	
те,	що	у	них	не	було	Писань?	Чому,	на	вашу	
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думку, відсутність Писань призвела до такого 
результату?

•	 Якою	була	їхня	реакція,	коли	вони	дізналися,	що	
Мосія і його народ мали Писання?

Поясніть, що народ Зарагемлі і нефійці об’єдналися 
під керівництвом Мосії. Після смерті Мосії, його син 
Веніямин, став царем народу.

Попросіть студентів прочитати Mосія 1:1–5. У цих 
віршах містяться слова царя Веніямина, звернені до 
його синів.

•	 Яку	користь	царю	Веніямину	і	його	народу	при-
несло те, що пластини з латуні були збережені?

•	 Що	ми	можемо	робити,	щоб	зберегти	Писання	
для себе і наших сімей?

Попросіть студентів розповісти про те, що вони від-
чувають, коли віддано вивчають Книгу Мормона. Ви 
також можете попросити їх написати невеличкого 
листа члену сім’ї або майбутньому синові чи дочці, 
розповідаючи, наскільки цінною у вашому житті є 
Книга Мормона. Запропонуйте їм описати в листі 
їхні почуття, коли вони вивчають її.

Заохочуйте студентів щоденно вивчати Книгу Мор-
мона та читати й перечитувати її від палітурки до 
палітурки, вивчаючи цей курс.
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1 Нефій 6–11

Вступ
У 6-му розділі 1-го Нефія, Нефій проголошує, що 
“єдине [його] бажання”—це переконати людей 
прийти до Христа і “бути спасенними” (вірш 4). 
У 8-му та 11-му розділах 1-го Нефія його записи 
про видіння дерева життя посилюють це проголо-
шення. Коли ви скеровуватимете обговорення про 
це видіння, то зможете допомогти студентам поба-
чити, яким чином окремі елементи цього видіння 
стосуються кожного з них індивідуально. Ви також 
можете допомогти їм навчитися чомусь з особистої 
підготовки Нефія до отримання одкровення.

Вчення і принципи
•	 Книгу	Мормона	було	написано,	щоб	переконати	

людей прийти до Ісуса Христа (див. 1 Нефій 6).

•	 Шлюб	у	завіті	призначено,	щоб	зростити	дітей	
Господові (див. 1 Нефій 7:1–5).

•	 Щоб	отримати	вічне	життя,	ми	повинні	прийти	
до Ісуса Христа (див. 1 Нефій 8; 11).

•	 Силою	Святого	Духа	Бог	відкриває	істину	всім	
тим, хто старанно шукає Його (див. 1 Нефій 
10:17–22; 11:1–8).

Запропонований хід уроку
1 Нефій 6. Книгу Мормона було  
написано, щоб переконати людей  
прийти до Ісуса Христа
Покажіть кілька хороших книг, знайомих студентам. 
Поставте запитання стосовно кожної книги:

•	 Яким,	на	вашу	думку,	був	намір	автора,	коли	він	
писав цю книгу?

Напишіть на дошці 1 Нефій 6. Потім покажіть при-
мірник Книги Мормона і запитайте:

•	 Яким	був	намір	Нефія,	коли	він	писав	цей літопис?

Попросіть студентів прочитати 1 Нефій 6. Запропо-
нуйте їм сформулювати мету Нефія їх власними сло-
вами. (Можливо вам потрібно буде пояснити фразу 
“Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова”. Див. вислов-
лювання Президента Езри Тефта Бенсона на с. 18 у 
посібнику для студентів).

Розділ 3
1 Нефій 6–11

•	 Чого	навчила	вас	Книга	Мормона	про	
Ісуса Христа?

Щоб	дати	студентам	уяву	стосовно	того,	як	багато	
Книга Мормона навчає про Спасителя, нехай вони 
відкриють алфавітний покажчик Книги Мормона 
або Трикнижне видання і звернуть увагу на те, 
скільки там підзаголовків, в яких зустрічається ім’я 
“Ісус Христос”.

Заохотьте студентів розповісти членам їхніх сімей 
та друзям, як Книга Мормона зміцнила їхню віру в 
Ісуса Христа.

1 Нефій 7:1–5. Шлюб у завіті призначено, 
щоб зростити дітей Господові
На дошці або на роздатковому матеріалі напишіть 
наступні питання:

•	 Що,	за	словами	Господа,	мали	зробити	сини	Легія	до	
того,	як	піти	у	пустиню	в	напрямку	обіцяної	землі?	
(Див.	1	Нефій	7:1).

•	 Як	це	повеління	було	аргументоване	у	1-му	Нефії	7:1?

•	 Які	слова	або	фрази	у	1-му	Нефії	7:1–2	вказують	на	
те,	що	Господь	ставиться	до	шлюбу серйозно?

•	 Як,	на	ваш	погляд,	попередня	подорож	в	Єрусалим	
допомогла	синам	Легія	підготуватися	до	того,	
щоб	“зростити	[дітей]	Господові”?	(Див.	1	Нефій	
5:21–22).

Попросіть студентів знайти відповіді у наведених 
віршах. Надавши студентам деякий час на пошук 
відповідей у Писаннях, попросіть їх поділитися 
їхніми відповідями. Після цього попросіть їх обгово-
рити наступні запитання:

•	 Що	може	допомогти	чоловіку	і	дружині	бути	
більш підготовленими, щоб “зростити [дітей] 
Господові”?

•	 Яким	чином	храмовий	шлюб	може	сприяти	вихо-
ванню дітей для “Господ[а]”?

•	 Що	ви	можете	робити	вже	зараз,	щоб	підготува-
тися до такого шлюбу?

Прочитайте самі або попросіть прочитати одного зі 
студентів наступне висловлювання старійшини Рі-
чарда Г. Скотта, з Кворуму Дванадцятьох Апостолів:
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Розділ 3

“Досягнувши відповідного віку та зрілості, 
пройдіть усі храмові обряди, які тільки можете. 
Якщо поки що це не стосується запечатування 
в храмі з праведною людиною, живіть заради 
цього. Моліться про це. Застосовуйте віру, щоб 
ви могли знайти таку людину. Ніколи не робіть 
чогось, що зробить вас недостойними її. Якщо 
ви втратили бачення вічного шлюбу—запаліть 
його знову” (у Conference Report, Apr. 2001, 6; 
або Ліягона, лип. 2001, сс. 6–9).

•	 Як	люди	виявляють	віру	в	те,	що	вони	сягнуть	
вічного шлюбу?

Господь встановив шлюбний завіт як необхідну 
умову для синів Легія перед їх подорожжю в обі-
цяну землю. Він також зробив шлюб необхідною 
умовою для піднесення у найвищий ступінь целесті-
ального царства (див. УЗ 131:1–3).

Свідчіть про великий план щастя і дуже важливу 
роль, яку відіграє вічний шлюб в цьому плані.

1 Нефій 8; 11. Щоб отримати вічне життя,  
ми повинні прийти до Ісуса Христа
Намалюйте на дошці зображення плодового дерева.

Поруч із деревом напишіть наступні групи посилань 
на Писання:

Група 1

1	Нефій	8:10–12;		
11:8–25;	15:36;	УЗ	14:7

Група 2

1	Нефій	8:21–28,	
31–34;	11:35–36;	
12:16–18;	15:26–28

Група 3

1	Нефій	8:19–20,	30;	
11:25;	15:23–24

Розділіть клас на три групи. Призначте кожній групі 
студентів одну групу посилань на Писання з дошки.

Поставте кожній групі запитання, які містяться 
нижче і стосуються відповідних віршів. (Ви можете 

підготувати роздатковий матеріал із записаними 
питаннями або зробити ксерокопії цих сторінок). 
Попросіть їх прочитати призначені їм вірші, обго-
ворити їх у групі і підготувати коротку доповідь для 
інших членів класу. Під час обговорень у групах і 
з класом, вони повинні допомагати одне одному 
виявляти значення символів з видіння дерева життя і 
побачити, яке застосування ці символи мають в наші 
дні. Вони можуть використати питання, які ви дали 
їм, а також підготувати власні запитання. Виділіть 
кожній групі час для читання й обговорення уривків 
з Писань, а також для підготування їхньої доповіді 
в класі. Попросіть кожну групу вибрати промовця, 
який представлятиме доповідь перед класом.

Коли ви допомагатимете першій групі, то зверніть 
увагу, що цитата з виступу старійшини Ніла А. 
 Максвелла доступна на DVD до цього посібника A .

Група 1

1 Нефій 8:10–12; 11:8–25; 15:36; УЗ 14:7 (дерево і плід)

•	 Чому,	на	вашу	думку,	дерево	є	підходящим	сим-
волом Божої любові?

•	 Коли	Нефій	захотів	дізнатися,	що	означає	дерево,	
Дух показав йому народження і служіння Спаси-
теля. Як життя і місія Спасителя демонструють 
любов	Бога	до	нас?	(Щоб	побачити	зв’язок	між	де-
ревом життя, любов’ю Бога і Спокутою Ісуса Хри-
ста, прочитайте висловлювання старійшини Ніла 
А. Максвелла на с. 22 у посібнику для студентів).

Старійшина Девід А. Беднар навчав, що “плід дерева 
символізує благословення Спасителевої Спокути” 
(“Джерело живої води”, вогник ЦСО для дорослої 
молоді, 4 лют. 2007, с. 6, ldsces .org). Досліджуючи 
1 Нефій 15:36 та Учення і Завіти 14:7    , ми можемо 
побачити зв’язок між плодом дерева і вічним життям.

•	 Чому,	на	вашу	думку,	плід	є	підходящим	симво-
лом благословень Спокути?

Група 2

1 Нефій 8:21–28, 31–34; 11:35–36; 12:16–18; 15:26–28 
(імла темряви і велика й простора будівля)
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1 Нефій 6–11

•	 Що	може	бути	“імлою	темряви”	сьогодні?	Яким	
чином ця імла веде людей на “заборонені 
дороги”?

•	 Як	цей	вплив	може	заважати	людям	приходити	
до Спасителя?

•	 Чому	люди	з	“великої	й	просторої	будівлі”	спро-
можні переконати деяких людей піти від дерева 
життя?	Що	є	сучасними	прикладами	цієї будівлі?

•	 Чим	відрізняються	люди	у	віршах	30	і	33	від	лю-
дей з віршів 24–25 та 28 1-го Нефія 8?

Група 3

1 Нефій 8:19–20, 30; 11:25; 15:23–24 (жезл з заліза і 
тісна й вузька дорога)

•	 Яким	чином	деякі	люди	дісталися	дерева	життя,	
пройшовши крізь імлу темряви?

•	 Як	слово	Бога	зберігає	нас	від	небезпеки?	Як	слово	
Бога веде нас до Спасителя?

•	 Де	ми	можемо	знайти	слово Бога?

1 Нефій 10:17–22; 11:1–8. Силою Святого  
Духа Бог відкриває істину всім тим, хто 
старанно шукає Його
Напишіть на дошці Одкровення приходить силою 
Святого Духа.

Допоможіть студентам зрозуміти, що, подібно до 
Нефія, вони можуть отримати духовний досвід, 
завдяки якому їм відкриються божественні істини. Ці 
священні події стануть унікальними для них і будуть 
стосуватися	лише	їхніх	обставин.	Щоб	допомогти	
їм уявити благословення, які вони можуть отримати, 
поділіться з ними наступними висловлюваннями 
пророка Джозефа Сміта:

“Ніхто не може отримати Святого Духа, і не 
отримувати одкровення. Святий Дух є одкрови-
телем” (з Учення Президентів Церкви: Джозеф 
Сміт, с. 133).

Маючи знання про Бога, ми починаємо розу-
міти, як наблизитися до Нього і як запитувати 
так, щоб отримувати відповіді.

Коли ми розуміємо характер Бога і знаємо, як 
прийти до Нього, Він починає розгортати для 
нас небеса і розповідати нам про них. Коли 
ми готові прийти до Нього, Він готовий іти до 
нас” (з Учення Президентів Церкви: Джозеф 
Сміт, с. 43).

Попросіть студентів дослідити 1 Нефій 10:17–22; 
11:1–8, шукаючи принципи, які допоможуть їм 
навчатися силою Святого Духа. (Ви можете розді-
лити студентів на пари, щоб у них була можливість 
поділитися своїми спостереженнями).

Відвівши студентам достатньо часу, поставте їм на-
ступні запитання, щоб допомогти поділитися своїми 
знахідками з усім класом:

•	 Про	що	Нефій	хотів	дізнатися?

•	 Відповідно	до	1-го	Нефія	10:17,	як	Нефій	підготу-
вав себе, щоб отримати відповідь?

•	 Яким	чином	слова	Нефія,	стосовно	пережитого	
ним, допомагають нам дізнатися, як отримати 
особисте одкровення?

Напишіть на дошці такі запитання:

•	 Як	Святий	Дух	відкриває	істину?	(Див.	УЗ	8:2–3).

•	 Що	може	завадити	нам	отримувати	скерування	
через	Святого Духа?

Попросіть студента прочитати висловлювання ста-
рійшини Девіда А. Беднара на с. 24 у посібнику для 
студентів (також доступне на DVD до цього посіб-
ника В ). Перед тим, як студент прочитає це вислов-
лювання, запропонуйте всім студентам знаходити 
в ньому відповіді на запитання, записані на дошці. 
Коли він прочитає його, попросіть студентів відпові-
сти на запитання.

Заохотьте студентів поміркувати про власне життя і 
визначити певний принцип, який допоможе їм бути 
більш відкритими для особистого одкровення. По-
просіть їх написати про цей принцип у щоденнику 
або у своїх Писаннях.
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Розділ 3

Поділіться своїм свідченням про те, що Дух 
допоможе нам, коли ми старанно прагнемо 
пізнати істину.

1 Нефій 11:16–34. Поблажливість Ісуса 
Христа демонструє любов Бога
Попросіть студентів знайти слово поблажливість 
у 1-му Нефії 11:16 та 26. Ви можете запропонувати 
їм позначити це слово. Поясніть, що це слово можна 
визначити як добровільне пониження в чині або 
званні (див. Noah Webster, An American Dictionary 
of the English Language, 1828).

•	 Як	це	слово	характеризує	місію	Спасителя?

Попросіть студентів прочитати 1 Нефій 11:26–34. 
Коли вони читатимуть, запропонуйте їм позначати 
або виписувати події, які демонструють поблажли-
вість Спасителя. Після того, як студенти прочитають 
цей уривок, запросіть їх розповісти про події, на які 
вони звернули увагу. Попросіть їх розказати, чому 
вони позначили або виписали ці події.

•	 Як	земне	служіння	Спасителя	може	допомогти	нам	
осягнути любов Бога?

Поділіться своїм свідченням про те, як Спаситель 
проявляє любов нашого Небесного Батька. Зао-
хотьте студентів розповісти членам своєї сім’ї і 
друзям про те, наскільки вдячні вони за досконалу 
любов Бога.
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1 Нефій 12–15

Вступ
Після того як Нефій дізнався тлумачення видіння 
про дерево життя, він отримав всеосяжне видіння 
майбутнього. Він бачив обіцяну землю, де оселиться 
його сім’я. Він бачив часи суперечок, війн і гріхов-
ності та періоди праведності й миру між його на-
щадками та нащадками Ламана і Лемуїла. Він бачив 
служіння Спасителя в Америці. Він також бачив ве-
лике відступництво, відновлення євангелії, невпинну 
боротьбу Сатани проти істини та Ісуса Христа, який 
відіграє центральну роль, як Спаситель світу. Коли 
студенти обговорюватимуть видіння Нефія і читати-
муть про кінцеву перемогу Божого царства над Са-
таною, то зможуть знайти втіху у знанні, що Господь 
пам’ятатиме Свої завіти з Його святими. Ви можете 
запевнити їх, що незважаючи на погрози диявола і 
тих, хто належить до його царства, Бог усе тримає 
під контролем і зміцнить Своїх вірних послідовни-
ків, коли вони залучатимуться до Його роботи.

Вчення і принципи
•	 Диявол	заснував	“велику	й	мерзотну	церкву”,	щоб	

“сплутати праведні шляхи Господа” (див. 1 Нефій 
13:1–9, 26–29; 14:9–13).

•	 Господь	відновив	прості	й	цінні	істини,	щоб	
допомогти нам прийти до Нього (див. 1 Нефій 
13:20–42).

•	 Молитва	веде	до	одкровення	(див.	1	Нефій	
15:1–11).

•	 Господь	пам’ятає	Свої	завіти	з	домом	Ізраїля	
(див. 1 Нефій 15:12–20).

Запропонований хід уроку
1 Нефій 13:1–9, 26–29; 14:9–13. Диявол 
заснував “велику й мерзотну церкву”, щоб 
“сплутати праведні шляхи Господа”
Поясніть, що Нефій отримав видіння, в якому він 
бачив майбутнє його народу і народу Ламана і Ле-
муїла. У цьому видінні він бачив “утворення великої 
церкви” (1 Нефій 13:4). Нехай студенти прочитають 
1 Нефій 13:5–9, 26–29 і знайдуть ознаки цієї церкви. 
Запишіть ці ознаки на дошці (або попросіть одного 
зі студентів зробити це).

Розділ 4
1 Нефій 12–15

Поясніть, що фрази “велика і мерзотна церква” і 
“церква диявола” насправді не стосуються якоїсь 
церкви.	Щоб	допомогти	студентам	зрозуміти	це,	
попросіть їх прочитати висловлювання старійшини 
Брюса Р. Мак-Конкі, яке міститься на с. 27 у посіб-
нику для студентів.

•	 Чому,	на	вашу	думку,	важливо	знати,	що	Сатана	
готує свої сили, щоб відвести нас від Бога?

•	 Ангел	сказав	Нефію,	що	є	тільки	дві	церкви	(див.	
1	Нефій	14:10).	Чому	це	висловлювання	є	вірним?	
Як ми можемо пересвідчитися, що належимо до 
церкви Агнця Бога?

1 Нефій 13:20–42. Господь відновив  
прості й цінні істини, щоб допомогти  
нам прийти до Нього
Попросіть студентів уявити, що через хворобу вони 
прийшли до лікаря. Під час курсу обстеження лікар 
встановлює діагноз і виписує рецепт. Але аптекар 
дає вам інші ліки.

•	 Як,	на	вашу	думку,	ця	заміна	позначиться	на	
вашій хворобі?

Попросіть студентів прочитати 1 Нефій 13:20–29. 
Потім поставте такі запитання:

•	 Як	події,	описані	в	цьому	уривку,	можна	порів-
няти з прикладом про аптекаря, який замінив 
рецепт лікаря?

•	 У	вірші	23	говориться	про	Біблію.	Які	слова	цього	
вірша стосуються Біблії?

•	 Що,	відповідно	до	віршів	23–25,	було	у	Біблії	спо-
чатку, коли вона тільки з’явилася?

•	 Хто	вніс	найбільш	серйозні	зміни	в	текст	Біблії?	
Що	вони	вилучили?	Якою	була	їхня	мотивація?	
(Див. вірші 26–29).

Попросіть студентів прочитати 1 Нефій 13:34–39.

•	 Що,	відповідно	до	цих	віршів,	необхідно	було	
відновити?

•	 Про	які	“інші	книги”,	крім	Книги	Мормона,	могло	
йтися у вірші 39?

•	 Як	істини	з	Книги	Мормона	та	інших	Писань	ос-
танніх днів вплинули на ваше свідчення?
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Розділ 4

Попросіть студентів відкрити сс. 29–30 у посібнику 
для студентів. Запропонуйте їм прочитати вислов-
лювання президента Джеймса Е. Фауста і пояснення 
з Путівника по Писаннях стосовно того, де ми 
можемо знайти прості й цінні істини, які відновлено 
в останні дні. (Висловлювання президента Фауста 
також є на DVD до цього посібника A ).

Попросіть одного зі студентів прочитати 1 Нефій 
13:40–41.

•	 Як	Книга	Мормона	підтверджує	істинність	Біблії?	
(Див. також Moрмон 7:8–9).

•	 Що,	на	вашу	думку,	означає	висловлювання,	що	
Книга Мормона і Біблія були “зібрані в одному”?

•	 Як	ми	можемо	використовувати	Книгу	Мормона,	
щоб свідчити про істини, які містяться в Біблії?

1 Нефій 14. Боже царство переможе  
в останні дні
Спитайте у студентів їхню думку про те, що сказав 
би пророк з минулого про духовний стан сього-
дення, якби побачив наші дні у видінні. Коротко 
запишіть їхні відповіді на дошці.

Попросіть студентів уважно прочитати 1 Нефій 14, 
щоб побачити, чим їхні відповіді схожі з описанням 
видіння Нефія про наші дні. Можливо вам потрібно 
буде допомогти їм зрозуміти, що Нефій описував як 
духовну силу, так і духовні винищення та понево-
лення (див., наприклад, вірші 7, 14, and 17).

На початку видіння Нефій бачив знищення своїх 
нащадків. Однак далі у видінні він спостерігав пе-
ремогу царства Бога. Нехай студенти прочитають 
1 Нефій 14:10–17.

•	 Де	знаходилася	Церква	Агнця	в	останні	дні,	відпо-
відно до видіння Нефія? Наскільки великою вона 
буде порівняно з цілим світом? (Див. вірш 12).

•	 Як	злочестиві	люди	і	ті,	хто	від	світу,	ставити-
муться до Церкви Агнця? (Див. вірш 13).

•	 Чим	буде	озброєна	для	захисту	Церква	Агнця?	
(Див. вірш 14).

•	 Чому	для	нас	важливо	знати	те,	що	робота	Бога	
врешті-решт переможе?

•	 Як	це	знання	допомогло	Нефію,	коли	він	справ-
лявся з випробуваннями й трагічними подіями у 
своєму житті?

1 Нефій 15:1–11. Молитва веде до одкровення
Попросіть студентів прочитати 1 Нефій 15:1–3 і 
поясніть, чому, на їх погляд, Ламан і Лемуїл не 
зрозуміли повчань свого батька. Напишіть відповіді 
студентів на дошці.

Попросіть одного зі студентів прочитати 1 Нефій 
15:6–9. Попросіть весь клас подумати про те, чим 
деякі люди сьогодні схожі на Ламана і Лемуїла у 
їхньому ставленні до Бога.

Ви можете зазначити, що багато людей крокують 
життям, не прагнучи мати право на отримання 
натхнення. Багато з них не є злочестивими або 
бунтівними, але вони просто не хочуть знати волю 
Господа і виконувати її.

Поділіться висловлюваннями пророка Джозефа 
Сміта на с. 31 у посібнику для студентів. Після 
цього поставте студентам наступні запитання:

•	 Як	Нефій	уособлював	у	собі	ці принципи?

•	 Яким	був	результат	бажання	Нефія	пізнати	
справи Бога?

•	 Що	пообіцяв	Господь	стосовно	нашої	здібності	
здобути знання про Його шляхи? (Коли студенти 
обговорюватимуть це питання, ви можете попро-
сити їх прочитати деякі або всі з наведених далі 
уривків з Писань: Кн. Якова 1:5    ; 1 Нефій 10:19; 
УЗ 88:63–64; 121:26–33).

•	 Як	саме	ми	можемо	бути	більш	схожими	на	Нефія	
і менше на Ламана та Лемуїла у нашому праг-
ненні пізнавати волю Бога?

Прочитайте разом зі студентами 1 Нефій 15:10–11. 
Нехай вони визначать чотири речі, які, за словами 
Нефія, мусили зробити Ламан і Лемуїл, щоб отримати 
духовне розуміння від Господа. (Не дати закам’яніти 
своїм серцям, питати з вірою, сподіватися, що отри-
мають відповідь, і старанно виконувати заповіді).

•	 Яким	чином	дотримання	цих	чотирьох	речей	
може допомагати нам отримувати відповіді 
на молитви?
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1 Нефій 12–15

1 Нефій 15:12–20. Господь пам’ятає Свої 
завіти з домом Ізраїля
У Книзі Мормона раз у раз наголошується на тому, 
що Господь пам’ятає Свої завіти з домом Ізраїля. 
Зрештою Ізраїль буде зібрано і викуплено Спасите-
лем. Запропонуйте студентам знаходити це вчення 
протягом усієї Книги Мормона. Ви можете зазна-
чити, що образ оливкового дерева у 1-му Нефії 15 
з’являється знову в алегорії про оливкове дерево у 
Книзі Якова 5.

Що	саме	з	вчень	Легія	відповідно	до	1-го	Нефія	15:7	
не змогли зрозуміти Ламан і Лемуїл?

Напишіть на дошці оливкове дерево. Нехай студенти 
прочитають 1 Нефій 15:12 і знайдуть те, що символі-
зує собою оливкове дерево.

•	 Що	символізує	оливкове	дерево?	(Напишіть	на	
дошці оливкове дерево = дім Ізраїля).

•	 Як	були	“відламані	…	від	дому	Ізраїля”	
нащадки Легія?

Попросіть одного зі студентів прочитати 
1 Нефій 15:13.

•	 Коли,	за	словами	Нефія,	євангелію	буде	донесено	
нащадкам Легія? Хто принесе їм євангелію?

Напишіть на дошці слово іновірці. Поясніть, що 
це багатозначне слово. Воно може стосуватися 
людей не ізраїльського походження, людей не з 
юдейського родоводу або тих народів, які не мають 
євангелії (див. Bible Dictionary, “Gentile”; Путівник по 
Писаннях, “Іновірці”, scriptures .lds .org; див. також УЗ 
109:60–62). Нехай студенти знов відкриють 1 Нефій 
15:13. У цьому вірші слово “іновірці” стосується свя-
тих останніх днів—людей, які в часи відновлення, 
були народом іновірців. Прочитайте висловлювання 
старійшини Брюса Р. Мак-Конкі на с. 31 посібника 
для студентів.

Зверніть увагу студентів на фразу “прищеплення 
природних віт”.

•	 Що	означає	прищеплювати віту?

У разі потреби, поясніть, що прищеплення віти 
дерева полягає в тому, що віту з одного дерева 

прикріплюють до гілки іншого дерева. Прище-
плена віта отримує живлення від цього дерева і 
стає його частиною.

Скажіть, що у 1-му Нефії 15:14 пояснюється, як 
нащадки Легія будуть прищеплені до оливкового 
дерева або дому Ізраїля. Попросіть студентів прочи-
тати 1 Нефій 15:14–16. Запропонуйте їм підсумувати 
ці вірші своїми словами. Ви можете поставити такі 
запитання:

•	 Як	люди	стають	“прищепленими”	або	як	їх	зби-
рають, коли вони “при[ходять] до пізнання свого 
Викупителя”?

•	 Чому,	на	вашу	думку,	нам	важливо	зрозуміти	
“найточніш[і] подробиц[і] Його вчення”?

•	 Як	саме	ми	отримуємо	живлення	завдяки	нашому	
членству в Церкві?

Запросіть студентів розповісти про той час, коли їх 
було “прищеплено” до Церкви або про те, як вони 
допомогли комусь ще отримати це благословення.

1 Нефій 15:24. Слово Бога зміцнює нас проти 
вогненних стріл диявола
Попросіть студентів відкрити 1 Нефій 15:24 і під-
креслити фразу “вогненні стріли”. Після цього 
попросіть їх поставити ці вірші перехресним поси-
ланням до Ефесянам 6:16 та Учення і Завіти 27:17.

•	 Назвіть	деякі	види	“вогненних	стріл”,	з	якими	ми	
стикаємося у світі сьогодні?

•	 Про	які	наслідки	нас	застерігають	у	1-му	Не-
фії 15:24, якщо ми стаємо жертвами вогненних 
стріл Сатани?

•	 Як	слово	Бога	може	допомогти	нам	протистояти	
вогненним стрілам супротивника?

Ви можете підсумувати цей принцип наступним 
висловлюванням старійшини Ніла А. Максвелла 
(1926–2004), з Кворуму Дванадцятьох Апостолів, 
(також доступне на DVD до цього посібника В ):
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Розділ 4

“Справжні учні [протистоять] вогненним стрі-
лам супротивника з піднятим в одній руці 
щитом віри, а іншою рукою тримаючись за 
жезл з заліза (див. Ефесянам 6:16; 1 Нефій 15:24; 
УЗ 27:17). Не помиліться; для цього потрібні 
обидві руки!” (у Conference Report, Apr. 1987, 87; 
або Ensign, May 1987, 70).

Попросіть студентів розповісти, як їхня віра і розу-
міння Писань, допомогли їм протистояти спокусам.

Свідчіть про важливість Писань і те, як вони допома-
гають нам протистояти вогненним стрілам Сатани.
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1 Нефій 16–18

Вступ
Господь допомагав сім’ї Легія протягом усієї їхньої 
подорожі пустинею і через океан. Коли студенти 
вивчатимуть цю розповідь про подорожування, то 
знаходитимуть приклади великої віри і трагічної 
непокори. Вони побачать, що Бог зміцнював пра-
ведних і пом’якшував серця злочестивих. Ви можете 
допомогти студентам зрозуміти, що випробування і 
благословення в їхньому житті подібні до випробу-
вань і благословень, які мала сім’я Легія. Ви можете 
заохотити їх слідувати спонуканням, які йдуть від 
Святого Духа, з Писань, від праведних батьків і про-
відників священства.

Вчення і принципи
•	 Господь	скеровує	Своїх	вірних	слуг	(див.	1	Нефій	

16; 18:12–15, 21–22).

•	 Господь	благословляє	і	зміцнює	тих,	хто	дотриму-
ється Його заповідей (див. 1 Нефій 17; 18:8–25).

•	 Ми	повинні	підготувати	себе,	щоб	слідувати	за	
спонуканнями Духа (див. 1 Нефій 17:7–11, 44–47; 
18:1–4).

Запропонований хід уроку
1 Нефій 16; 18:12–15, 21–22. Господь 
скеровує Своїх вірних слуг
Покажіть компас (або його зображення).

Попросіть одного зі студен-
тів стисло пояснити при-
значення компасу. Нехай 
інший студент прочитає 
1 Нефій 16:10 та Алма 37:38.

•	 Чим	Ліягона	подібна	
до компасів, яким люди 
користуються в наш час? 
Чим	Ліягона	відрізняється	від	сучасних компасів?

Попросіть студентів прочитати 1 Нефій 16:10, 16, 
28–29 і знайти стільки функцій Ліягони, скільки вони 
зможуть. Запропонуйте їм позначити знайдене у 
своїх примірниках Писань. Коли вони дослідять 
ці вірші, попросіть їх розповісти про те, що вони 
знайшли. Стисло напишіть на дошці перелік їхніх 
ідей. Їхні відповіді можуть бути такими:

Розділ 5
1 Нефій 16–18

1	Нефій	16:10 “Вона	[куля]	вказувала	до-
рогу,	якою	ми	мали	йти”.

1	Нефій	16:16 “Кул[я]	…	привела	нас	до	
родючіших	земель	пустині”.

1	Нефій	16:28 “Дороговкази	…	діють	
згідно	з	вірою,	і	старанні-
стю,	і	обережністю,	які	ми	
прикладаємо	до	них”.

1	Нефій	16:29 На	кулі	з’явилося	“нове	
послання,	яке	читалося	про-
сто,	яке	давало	нам	розу-
міння	шляхів	Господа”.

1	Нефій	16:29 Нове	послання	“писалося	і	
змінювалося	час	від	часу,	
згідно	з	вірою	і	старанністю,	
які	ми	прикладали	до	них”.

1	Нефій	16:30–31 Куля	показувала	їм	напрямок,	
де	вони	могли	здобувати	
провізію.

•	 Які	дороговкази,	подібні	до	Ліягони,	є	у	
нашому житті?

Відповідями на це запитання можуть бути: Святий 
Дух (див. висловлювання старійшини Девіда А. 
Беднара на сс. 34–35 у посібнику для студентів), Пи-
сання (див. Aлма 37:38–47), вчення сучасних проро-
ків і патріарші благословення. Ви можете звернути 
увагу студентів на те, що церковний журнал, який 
англійською мовою має назву Ensign, на багатьох 
мовах має відповідну назву Liahona (Ліягона). Пев-
ною мірою цей журнал подібний до Ліягони Легія—
його вміст допомагає нам знати волю Господа щодо 
нас у цей конкретний період часу.

Коли студенти згадуватимуть дороговкази, по-
дібні до Ліягони, поставте їм запитання на кшталт 
наступних:

•	 Чим	ці	дороговкази	схожі	на Ліягону?

•	 Яким	чином	ці	дороговкази	спрямовують	нас	на	
шлях, яким ми маємо іти?

•	 Що	може	завадити	нам	побачити	важливі	по-
слання на цих дороговказах?

•	 Ліягона	привела	людей	“до	родючіших	земель	
пустині”. Як це може стосуватися нашого життя?
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Розділ 5

•	 Зверніть	увагу	на	останнє	речення	у	1-му	Нефії	
16:29. Як ці дороговкази можуть бути “малими за-
собами”? Назвіть деякі “великі справи”, які можуть 
статися завдяки цим “малим засобам”?

Попросіть одного або двох студентів розповісти 
про той час, коли вони отримали благословення, 
слідуючи за одним з цих дороговказів.

Попросіть студентів подумки прочитати 1 Нефій 
16:15–32 і звернути увагу на відмінності між Не-
фієм, Ламаном і Лемуїлом та Легієм. Ви можете 
запропонувати їм записати їхні відповіді. Коли вони 
прочитають, проведіть коротке обговорення сто-
совно прочитаного ними. Поставте всі або кілька з 
наступних запитань:

•	 Якою	була	реакція	Ламана	і	Лемуїла,	коли	Нефій	
зламав свій лук? Якою була реакція Легія? Якою 
була реакція Нефія?

•	 Чому,	на	вашу	думку,	ці	чоловіки	відреагували	
по-різному?

•	 Що	вам	спало	на	думку,	коли	ви	побачили,	що	
навіть	Легій	ремствував?	Що	на	вас	справляє	
враження у зверненні Нефія до свого батька 
після того, як він зробив новий лук?

•	 Яким	чином	реакція	Нефія	на	це	випробування	
вплинула на його сім’ю? Який вплив на вас справ-
ляла праведна реакція інших людей на випробу-
вання? Як ваша реакція на випробування може 
вплинути на людей навколо вас?

Прочитайте висловлювання старійшини Річарда Г. 
Скотта, з Кворуму Дванадцятьох Апостолів, на сс. 
35–36 посібника для студентів.

Поясніть, що деякі випробування з’являються внас-
лідок непослушності. Однак з історії про зламаний 
лук Нефія видно, що багато випробувань—це про-
сто частина смертного життя.

•	 Чи	були	у	вас	випадки,	які	можна	порівняти	з	істо-
рією про зламаний лук Нефія?

•	 Які	благословення	ми	отримуємо,	коли	реагуємо	
на випробування так, як Нефій?

Попросіть студентів подумати про те, як вони 
по-різному реагували на випробування. Потім 

попросіть їх поміркувати над наведеними далі пи-
таннями, не відповідаючи на них уголос:

•	 Реагуючи	на	випробування,	чи	були	ви	колись	
схожі на Ламана і Лемуїла? На Легія? На Нефія? 
Якщо ваша реакція була різною від ситуації до 
ситуації,	то	чому?	Що	ви	можете	зробити,	щоб	
покращити свою реакцію на випробування?

1 Нефій 17; 18:8–25. Господь благословляє 
і зміцнює тих, хто дотримується Його 
заповідей
Поясніть, що Господь допомагав сім’ї Легія не тільки 
у спрямуванні за допомогою Ліягони, але і в інші 
способи. Напишіть на дошці такі уривки з Писань:

1	Нефій	17:1–14

1	Нефій	17:45–55

1	Нефій	18:10–25

Розділіть студентів на три групи. Нехай кожна група 
прочитає один із уривків з Писань і знайде способи, 
через які Господь виявляв Свої “лагідні милості” 
(див. 1 Нефій 1:20). Потім попросіть їх поділитися 
своїми знахідками. Ви можете записати спостере-
ження студентів на дошці.

У спробі переконати своїх братів у тому, що Бог хо-
тів, аби їхня сім’я вирушила у подорож до обіцяної 
землі, Нефій порівняв їхні обставини з обставинами 
дітей Ізраїля, які вийшли з Єгипту і мандрували до 
обіцяної землі. Попросіть студентів дослідити 1 Не-
фій 17:23–44 і визначити, чим діти Ізраїля були схожі 
на сім’ю Легія.

•	 Як,	на	вашу	думку,	сім’ї	Легія	могла	допомогти	
згадка про досвід дітей Ізраїля?

•	 Як	вам	допомагає	знання	про	подорожування	сім’ї	
Легія і давніх ізраїльтян?

Щоб	допомогти	студентам	побачити,	що	Господь	
захищатиме й зміцнюватиме праведних, запросіть 
одного зі студентів прочитати вголос 1 Нефій 17:48, 
52–55. Попросіть інших студентів слухати і знахо-
дити приклади того, як Бог допомагав Нефію.

•	 Що	зрештою	пом’якшило	серця	Ламана	і Лемуїла?
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1 Нефій 16–18

Попросіть одного зі студентів прочитати 1 Нефій 
18:16, 21.

•	 Як	ви	можете	наслідувати	приклад	Нефія,	щоб	
отримати обіцяні Господом благословення?

Поясніть, що в Писаннях часто зустрічаються твер-
дження “якщо-тоді”. Господь каже нам, що, якщо 
ми виконаємо певну дію, тоді Він певним чином 
благословить нас.

•	 Які	приклади	тверджень	“якщо-тоді”	ви	бачите	у	
1-му Нефії 17:13? (Ви можете пояснити, що однією 
з головних тем у Книзі Мормона є те, що, коли 
люди дотримуватимуться заповідей, Господь 
благословлятиме їх процвітанням в обіцяній землі. 
Див. також, наприклад, 1 Нефій 2:20; 4:14; 2 Нефій 
1:9; Oмній 1:6; Mосія 1:7; Aлма 48:25).

Нехай студенти подумки прочитають 1 Нефій 
18:8–20.

•	 Як	Нефій	страждав	через	непослушність інших?

•	 Яких	страждань	через	бунт	зрештою	зазнали	інші	
члени групи?

•	 Чого	ми	можемо	навчитися	з	цих	прикладів?

Свідчіть про те, що непослушність завжди призво-
дить до страждань, хоча вони й не завжди прихо-
дять відразу або так очевидно, як це сталося з сім’єю 
Легія. Якщо доречно, запропонуйте студентам 
висловити їхні думки щодо цього. Засвідчіть про те, 
що Господь благословляє нас, коли ми дотримує-
мося Його заповідей.

1 Нефій 17:7–11, 44–47; 18:1–4. Ми повинні 
підготувати себе, щоб слідувати за 
спонуканнями Духа
Якщо у вас є мобільний телефон, покажіть його. 
Спитайте у студентів, чи пробували вони користу-
ватися мобільним телефоном у зонах з поганим по-
криттям. Ці зони іноді називають мертвими зонами. 
Нехай студенти подумки прочитають 1 Нефій 17:45 і 
поміркують про те, що було причиною виникнення 
у Ламана і Лемуїла духовної “мертвої зони”.

•	 Що,	на	вашу	думку,	означає	бути	“поза	почуттям”?

•	 Які	рішення,	прийняті	Ламаном	і	Лемуїлом,	при-
звели до того, що вони стали “поза почуттям”?

Під час цього обговорення ви можете використати 
цитати президента Джеймса Е. Фауста A , прези-
дента Бойда К. Пекера В  і старійшини Джозефа Б. 
Віртліна С , які доступні на DVD до цього посіб-
ника. Або ви можете попросити студентів прочитати 
ці висловлювання на с. 39 у посібнику для студентів. 
Президент Пекер пояснює, що ми скоріше відчува-
ємо спонукання Святого Духа, ніж чуємо їх. Прези-
дент Фауст і старійшина Віртлін застерігають проти 
ставлення й поведінки, які сприяють утворенню в 
нашому житті духовних “мертвих зон”.

•	 Яке	ставлення	та	дії,	за	словами	президента	Фау-
ста і старійшини Віртліна, можуть ослабити нашу 
здатність розпізнати Духа?

Попросіть студентів прочитати 1 Нефій 17:7–11 і 
знайти, що саме робив Нефій, щоб покращити своє 
вміння спілкуватися з Небесним Батьком.

•	 Що	зі	зробленого	Нефієм	допомогло	йому	спілку-
ватися з Богом? (Серед відповідей може бути те, 
що він невідкладно діяв за наказами Господа, мо-
лився на самоті і старанно працював у відповідь 
на отримані ним відповіді на молитви).

Попросіть студентів уважно переглянути 1 Нефій 
18:1–4 і порівняти підготовку Нефія до будівництва 
корабля з їх особистою підготовкою до подолання 
викликів і випробувань.

•	 “Час	від	часу”	Господь	показував	Нефію	як	буду-
вати	корабель.	Чому,	на	вашу	думку,	Нефію	було	
легше отримувати знання потроху, ніж одержати 
все відразу?

•	 Чому	для	Нефія	було	важливо	виконувати	пове-
ління Господа до того, як Він дасть йому по-
дальші настанови?

Попросіть одного зі студентів прочитати вголос 
2 Нефій 28:30. Спитайте у студентів, яке відношення 
мають принципи, викладені у цьому вірші, до роз-
повіді про життя Нефія, яку ми зараз вивчаємо. Наго-
лосіть на тому факті, що Господь рідко дає нам всю 
інформацію відразу. Коли ми з вірою просуваємося 
вперед, Він відкриває нам істини потроху.

•	 З	чого	було	видно,	що	Нефій	довіряє Господу?
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Розділ 5

•	 Що	ми	можемо	робити,	щоб	жити	за	прикладом	
Нефія і побудувати життя, яке, подібно до кора-
бля Нефія, буде “надзвичайно витончен[им]” в 
очах Господа?

Свідчіть про скерування, яке ми можемо отримати 
від Святого Духа. Заохотьте студентів в своєму 
спілкуванні з Небесним Батьком наслідувати 
приклад Нефія.
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1 Нефій 19–22

Вступ
Викладаючи цей урок, ви проводитимете обгово-
рення розділів 1-го Нефія 19–20, де Нефій цитує 
пророка Ісаю. Вам не треба бути експертом зі слів 
Ісаї, щоб бути спроможними навчати їм. Якщо ви з 
молитвою вивчатимете Писання і використовувати-
мете допомогу, надану в цьому уроці та у посібнику 
для студентів, то зможете навчати з силою й енту-
зіазмом (див. “Вступ до писань Ісаї” на сс. 43–45 у 
посібнику для студентів).

Нефій читав слова Ісаї, щоб “більше переконати 
їх вірити в Господа, Викупителя їхнього” (1 Нефій 
19:23). Розповідаючи про пророцтва Ісаї, Нефій 
навчав, що хоча в останні дні світ і спіткатимуть 
лиха, “праведним нема чого боятися”, бо Господь 
“збереже [їх] Своєю силою” (1 Нефій 22:17). Поду-
майте як викласти це та інші вчення, які принесуть 
заспокоєння і зміцнять ваших студентів. Будучи 
спрямовані Духом, ви можете допомогти студен-
там побачити свідчення Ісаї про Спасителя і Його 
справи з домом Ізраїля як у давнину, так і сьогодні.

Вчення і принципи
•	 Нефій	вів	свій	літопис	з	метою	переконати	інших	

людей пам’ятати їхнього Викупителя (див. 1 Не-
фій 19).

•	 Ми	повинні	застосовувати	Писання	до	себе,	щоб	
вони нам були на користь і в науку (див. 1 Нефій 
19:23–24).

•	 Господь	очищає	Свій	народ	у	горні	страждань	
(див. 1 Нефій 20).

•	 Господь	пообіцяв	відновити	євангелію	і	зібрати	
Ізраїль в останні дні (див. 1 Нефій 21:18–25; 
22:7–22).

Запропонований хід уроку
1 Нефій 19. Нефій вів свій літопис з метою 
переконати інших людей пам’ятати їхнього 
Викупителя
Скажіть студентам подумки прочитати 1 Нефій 
19:1–5 і знайти відповіді на наступні питання. Ви 
можете написати ці запитання на дошці.

•	 Скільки	комплектів	пластин	зробив Нефій?

Розділ 6
1 Нефій 19–22

•	 Чим	відрізнялися	між	собою	ці	
комплекти пластин?

•	 З	якого	комплекту	пластин	походить	1	Нефій?	
Звідки ми це знаємо?

Попросіть одного зі студентів прочитати 
1 Нефій 19:6.

•	 Після	того,	як	Нефій	пояснив	призначення	малих	
пластин і їх вміст, про що, за його словами, він 
збирався писати?

Дайте завдання половині класу подумки прочитати 
1 Нефій 19:7–9, а інша половина класу нехай по-
думки прочитає 1 Нефій 19:10–12. Попросіть студен-
тів визначити, які слова про Спасителя, на їх погляд, 
є найбільш значущими у призначених їм уривках. 
Після цього спитайте, чому вони вибрали саме ці 
слова. Свідчіть про місію Спасителя, як про неї опи-
сано в цих віршах.

Попросіть одного зі студентів прочитати 
1 Нефій 19:18.

•	 З	якою	метою	Нефій	записував	ці вчення?

•	 Що,	на	вашу	думку,	означає—пам’ятати	Господа?	
Як Писання допомагають вам пам’ятати про Нього?

Під час цього обговорення ви можете зачитати 
наступний вислів президента Генрі Б. Айрінга з 
Першого Президентства:

“Ми дотримуємося завіту пам’ятати Його що-
разу, коли збираємо свої сім’ї читати Писання. 
Вони свідчать про Господа Ісуса Христа, бо 
вони є і завжди були посланням пророків. 
Навіть якщо діти не запам’ятають слів, вони 
запам’ятають істинного Автора, Яким є Ісус 
Христос” (у Conference Report, April 1998, 87; 
або Ліягона, лип., 1998, с. 72).

1 Нефій 19:23–24. Ми повинні застосовувати 
Писання до себе, щоб вони нам були на 
користь і в науку
Запропонуйте студентам назвати людей з Писань, 
чий приклад допоміг їм.
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Розділ 6

•	 Чому,	на	вашу	думку,	корисно	порівнювати	себе	і	
свої обставини з людьми і вченнями в Писаннях?

Попросіть одного зі студентів прочитати 1 Нефій 
19:23–24. Ви можете зазначити, що 23 вірш є віршем 
з Писань для опанування    .

•	 Яким	чином	ми	можемо	“застосовувати	Писання”	
до себе?

Стисло напишіть відповіді студентів на дошці. Ви 
можете використати питання, які містяться на с. 43 
посібника для студентів.

Поділіться наступним висловлюванням старійшини 
Лайонела Кендріка, сімдесятника:

“Ми повинні читати [Писання] так, ніби Господь 
особисто звертається безпосередньо до нас” 
(у Conference Report, April 1993, 16; або Ensign, 
May 1993, 15).

Заохотьте студентів пам’ятати деякі ідеї, запи-
сані на дошці, і використовувати їх, коли вони 
вивчатимуть Писання.

1 Нефій 20. Господь очищає Свій народ 
у горні страждань
Напишіть на дошці “Господь кого любить, 
того Він карає” (Євреям 12:6).

•	 Що	означає	карати?	(Виправляти	через	покарання	
або страждання).

•	 Як	покарання	свідчить	про	любов	Господа	до нас?

Напишіть на дошці наступне:

1	Нефій	20:1–8

Підтвердження	того,	
що	дім	Ізраїля	не	був	
вірним	Господу

1	Нефій	20:9–17

Свідчення	про	те,	що	
Господь	все	ще	любив	
їх	і	хотів,	аби	вони	були	
вірними	Йому

Розділіть клас на дві групи. Дайте завдання одній 
групі прочитати 1 Нефій 20:1–8 і знайти підтвер-
дження того, що народ, який належав до дому 
Ізраїля, не був вірним Господу, коли це одкро-
вення було отримане. Дайте завдання іншій групі 

прочитати 1 Нефій 20:9–17 і знайти свідчення про 
те, що Господь все ще любив їх і хотів, аби вони 
були вірними Йому.

Попросіть студентів з кожної групи поділитися тим, 
що вони знайшли. Обговоріть відповіді студентів і 
визначте, як зміст цих віршів можна застосувати в 
наші дні.

Попросіть студентів прочитати 1 Нефій 20:10.

•	 Що	може	означати	фраза	“горно	страждань”?

•	 Як	горно	страждань	може	допомогти	нам	бути	
вірними Господу?

Дайте студентам достатньо часу на відповіді, а по-
тім прочитайте разом Учення і Завіти 105:5–6.

Попросіть студентів звернути увагу на контраст 
між 1-м Нефієм 20:10 і 1-м Нефієм 20:18–19. Потім 
попросіть їх написати власне завершення цього 
твердження: “Я думаю, що послання з 1-го Нефія 20 
для нас сьогодні є: S S S S S S S S .” Попросіть студен-
тів поділитися своїми відповідями.

1 Нефій 21:1–17. Господь ніколи не забуде нас
1 Нефій 21 містить слова, які відображають бажання 
Нефія “більше переконати [нас] вірити в Господа, 
Викупителя [нашого]” (1 Нефій 19:23).

Прочитайте зі студентами 1 Нефій 21:6–13, попро-
сивши їх знаходити символи, які відображають 
любов Спасителя до нас.

•	 У	9-му	вірші	міститься	посилання	на	звільнення	
в’язнів Спасителем. Як це може стосуватися і жи-
вих, і померлих?

•	 Як	Господь	втішає	Свій	народ?	Як	Він	виявляє	
милість до Своїх убогих? (Див. вірш 13).

Попросіть студентів прочитати 1 Нефій 21:14–17.

•	 Чому,	на	вашу	думку,	люди	іноді	вважають,	що	
Господь забув про них? Як ви можете скориста-
тися цим уривком, щоб допомогти комусь, хто 
відчуває себе самотнім або наляканим?

•	 Що	для	вас	означає	бути	накресленим	на	долонях	
Спасителя?

Коли студенти обдумуватимуть або обговорювати-
муть це питання, ви можете прочитати їм наступне 
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1 Нефій 19–22

висловлювання старійшини Джеффрі Р. Холланда, з 
Кворуму Дванадцятьох Апостолів:

“Христос не забуде дітей, яких Він викупив. 
Він не забуде завіт, який уклав з ними заради 
спасіння Сіону. Болісним нагадуванням тієї тур-
боти й завіту служать сліди від римських цвяхів, 
накреслені на долонях Його рук” (Christ and the 
New Covenant: The Messianic Message of the Book 
of Mormon [1997], 84).

•	 Що	з	пережитого	допомогло	вам	пізнати,	що	Го-
сподь не забув вас?

Поділіться своїм свідченням про любов Спасителя.

1 Нефій 21:18–25; 22:7–22. Господь пообіцяв 
відновити євангелію і зібрати Ізраїль в 
останні дні
Зверніть увагу на те, що у 1-му Нефії 22 міститься 
пояснення Нефія щодо слів Ісаї у 1-му Нефії 20–21.

Намалюйте на дошці просту карту світу або пока-
жіть її за допомогою проектора. (Якщо ви вирішите 
намалювати карту на дошці, ви можете зробити це 
перед уроком).

Прочитайте зі студентами 1 Нефій 22:1–2.

•	 Як	цей	вірш	підкріплює	вчення,	отримане	через	
одкровення в Aмос 3:7     і 2 Петра 1:20–21?

Прочитайте зі студентами 1 Нефій 22:3–4.

•	 Про	що	Нефій	розповідає	в	цих віршах?

Переконайтеся в тому, що студенти розуміють, що 
в цих віршах говориться про розсіяння дому Ізраїля 
по	всьому	світу.	Щоб	краще	пояснити	це,	ви	можете	
провести кілька ліній на карті світу, що зображена 
вище, від території Ізраїля на північ у різних на-
прямках. Цими лініями можна зобразити напрямки 
розсіяння десяти загублених колін, які було уведено 
на північ близько 722 р. до Р.Х. (див. 2 Царів 18:9–11). 
Потім проведіть лінію від Ізраїля до Америки. Вона 
може показувати переселення сім’ї Легія. Після 
цього проведіть ще одну лінію до Америки, яка 
представлятиме переселення Мулека і його народу 
(див. Oмній 1:14–16). Потім проведіть лінію від Цен-
тральної або Північної Америки на північ та іншу 
лінію на захід до Полінезійських островів. Цими лі-
ніями можна зобразити можливі переселення Ґаґота 
(див. Aлма 63:5–9). Допоможіть студентам зрозуміти, 
що цими лініями представлена дуже невелика частка 
розсіяння Ізраїля. Попросіть студентів прочитати 
1 Нефій 22:3, 5 і визначити, серед яких народів був 
розсіяний Ізраїль.

•	 Чому,	за	словами	Нефія	у	1-му	Нефії	22:5,	Ізраїль	
був розсіяний?

Попросіть студентів подумки прочитати 1 Нефій 
21:22–25. Попросіть їх стисло поділитися їхнім 
розумінням про це пророцтво. Потім прочитайте зі 
студентами 1 Нефій 22:6–8.

•	 Як	Нефій	тлумачить	пророцтво	у	1-му	Нефії	
21:22–25? (Нефій вбачав пояснення, надане у 1-му 
Нефії 22:6–8, за частину здійснення пророцтва, 
про яке згадується у 1-му Нефії 21:22–25).

•	 Про	який	“могутній	народ”	говориться	у	1-му	Не-
фії 22:7? (Ви можете вказати на карті на Сполучені 
Штати	Америки).	Що	то	за	“дивовижна	робота”,	
про яку йдеться у віршах 7–8?

Прочитайте наступну цитату Президента Гордона Б. 
Хінклі (1910–2008), 15-го Президента Церкви:
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Розділ 6

“Як же я вдячний за дива відновленої євангелії 
Ісуса Христа. Це справді чудова робота й диво, 
яке здійснюється силою Всемогутнього заради 
Його синів і дочок. У цю добу Його роботи ми 
можемо служити в роботі зі спасіння на користь 
усього людського роду, включаючи всі поко-
ління синів і дочок Бога, які жили на землі у 
минулі століття. Це істинна робота” (Teachings 
of Gordon B. Hinckley [1997], 242).

Прочитайте разом зі студентами 1 Нефій 22:9–10.

•	 Яким	чином	ця	“дивовижна	робота”	благосло-
вить “всі коліна на землі”? (Під час обговорення 
студентами цього питання, ви можете провести 
на карті лінії, які розходитимуться від Сполучених 
Штатів	Америки,	що	означатиме	те,	що	єванге-
лію	було	відновлено	у	Сполучених	Штатах	і	вона	
поширилася по всій землі).

•	 Що,	за	словами	Нефія	у	вірші	10,	зробить	Го-
сподь?	(Щоб	допомогти	студентам	зрозуміти	
можливе походження фрази “обнажити Свою 
руку”, попросіть їх відкрити с. 47 посібника для 
студентів).

Нефій пояснив як Господь “обнажить Свою руку” 
або проявить Свою силу “на очах усіх народів”. Для 
наступного заходу розділіть студентів на три групи. 
Попросіть кожну групу продивитися дані їм вірші 

і знайти те, як силу Господа буде явлено народам. 
Також попросіть їх обговорити побачені ними при-
клади, які стосуються принципів у цих віршах.

Група 1

1 Нефій 22:11–12, 24–25 (відновлення завітів, виве-
дення Ізраїля з духовного мороку, допомога їм в 
отриманні знання про те, що Ісус Христос є їхнім 
Спасителем, підрахунок Його овець і збирання їх в 
одну отару)

Група 2

1 Нефій 22:14–15, 22–23 (знищення пихатих і злоче-
стивих, які боротимуться проти Сіону)

Група 3

1 Нефій 22:16–21 (збереження Його 
завітного народу)

Попросіть членів груп поділитися їхніми знахідками 
одне з одним під час обговорення в класі. Потім 
поставте такі запитання:

•	 Як	вчення,	які	містяться	в	цих	віршах,	допомага-
ють вам, коли ви думаєте про майбутнє?

•	 Яким	чином	особиста	праведність	захищає	вас	від	
багатьох труднощів у світі?

Свідчіть про благословення, які ми отримуємо, коли 
збираємося в домі Ізраїля в останні дні і дотримує-
мося наших завітів.
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2 Нефій 1–3

Вступ
У цьому блоці Писань містяться деякі останні, 
передсмертні, поради Легія його дітям. Принципи, 
яких навчав Легій, є дуже важливими для нас сьо-
годні. Він навчав про благословення, які Бог обіцяє 
послушним. Він свідчив про Сотворіння, Падіння 
Адама і Єви та Спокуту Ісуса Христа у спосіб, зав-
дяки якому ми можемо побачити, як усе це пов’язане 
одне з одним. Він також додав пророцтво, отримане 
Йосипом з Єгипту, який свідчив про покликання й 
служіння пророка Джозефа Сміта. Під час обгово-
рення цих вчень, ви можете допомогти студентам 
побачити, як вони стосуються їхнього життя.

Вчення і принципи
•	 Праведні	в	землі	обіцяній	отримують	благосло-

вення (див. 2 Нефій 1:5–12).

•	 Сотворіння,	Падіння	та	Спокута	є	дуже	важли-
вими у плані викуплення Небесного Батька (див. 
2 Нефій 2).

•	 Відновлення	євангелії	здійснило	давнє	пророцтво	
(див. 2 Нефій 3).

Запропонований хід уроку
2 Нефій 1:5–12. Праведні в землі обіцяній 
отримують благословення
Напишіть на дошці Обіцяна земля. Почніть обгово-
рення, ставлячи наступні запитання:

•	 Що	приходить	вам	на	думку,	коли	ви	чуєте	фразу	
“земля обіцяна”?

Попросіть одного зі студентів прочитати Євреям 
11:8–9.

•	 Де	знаходилася	обіцяна	земля	для Авраама?

Попросіть одного зі студентів прочитати 2 Нефій 1:5.

•	 На	якому	континенті	знаходиться	обіцяна	земля	за	
цим пророцтвом?

Допоможіть студентам зрозуміти, що Господь при-
значав різні обіцяні землі для Свого народу, залежно 
від їхніх обставин і потреб.

Розділ 7
2 Нефій 1–3

Поясніть, що Легій розповів своїм дітям про бла-
гословення і прокляття, які були пов’язані з їхньою 
обіцяною землею. Зробіть на дошці таблицю з 
двома стовпцями. В одному стовпці впишіть заголо-
вок Благословення, а в іншій Прокляття. Попро-
сіть студентів дослідити 2 Нефій 1:7–12, відшукуючи, 
про які благословення і прокляття там говориться, 
і внести їх в таблицю. За кілька хвилин запросіть 
їх поділитися тим, про що вони дізнались. Стисло 
напишіть відповіді студентів на дошці. Відповіді сту-
дентів можуть бути подібними до тих, що містяться 
в наступній таблиці:

Благословення
(2	Нефій	1:7–9)

Прокляття
(2	Нефій	1:10–12)

земля	волі	(вірш	7) покарання	Бога	впа-
дуть	на	них	(вірш	10)

ніколи	не	будуть	за-
брані	в	полон	(вірш	7)

приведе	інші	народи,	які	
матимуть	силу	відняти	
у	них	землі,	якими	вони	
володіють	(вірш	11)

поки	що	невідома	для	пі-
знання	іншими	народами	
(вірш	8)

розсіяні	і	покарані		
(вірш	11)

процвітати	на	лиці	
землі	(вірш	9)

кровопролиття		
(вірш	12)

не	буде	нікого,	хто	б	міг	
відібрати	землю	їхнього	
успадкування	(вірш	9)

завжди	жити	у	безпеці	
(вірш	9)

Поясніть, що в останні дні було потрібно заснувати 
народ, що дозволило б відновити благословення 
євангелії. Коли євангелію там було вже встановлено, 
царство Бога могло поширюватися по всьому світу. 
Поговоріть зі студентами про благословення, пе-
редбачені за перебування в обіцяній землі, які також 
можуть розповсюджуватися на інші країни, в яких 
живуть члени Церкви.

Поділіться своїми почуттями про те, як євангелія 
благословила вас особисто і вашу країну загалом.
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Розділ 7

2 Нефій 2. Сотворіння, Падіння та Спокута 
є дуже важливими у плані викуплення 
Небесного Батька
Поясніть, що завдяки вченням Легія у 2-му розділі, 
ми можемо дізнатися про зв’язок між Сотворінням, 
Падінням і Спокутою.

Напишіть на дошці Сотворіння—Падіння—Спо-
кута. Поділіться наступним висловлюванням старій-
шини Рассела М. Нельсона, з Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів, (також доступне на DVD до цього посіб-
ника A ). Знайдіть, як Сотворіння, Падіння і Спокута 
пов’язані одне з одним.

“Цей план вимагав Сотворіння, а це у свою 
чергу зумовило і Падіння, і Спокуту, які є 
трьома фундаментальними складовими плану. 
Бог створив планету в райському стані. Смерт-
ність і смерть прийшли у світ через Падіння 
Адама. Безсмертя і можливість здобути вічне 
життя були надані через Спокуту Ісуса Христа. 
Сотворіння, Падіння і Спокута були сплано-
вані задовго до початку трудів Сотворіння” 
(у Conference Report, Apr. 2000, 105; або Лія-
гона, лип., 2000, с. 102).

Напишіть на дошці наведені далі посилання 
на Писання:

2	Нефій	2:11–16

2	Нефій	2:17–25

2	Нефій	2:6–10,	26–29

Попросіть студентів прочитати кожен з цих урив-
ків і сказати, про який аспект плану спасіння в них 
говориться. Потім проведіть обговорення стосовно 
кожного аспекту плану, використовуючи деякі з 
наступних пропозицій:

СОТВОРІННЯ (2 Нефій 2:11–16)

•	 Якими	є	цілі	Сотворіння,	відповідно	до	
цього уривка?

•	 Чому	Сотворіння	було	необхідним	кроком	перед	
Падінням і Спокутою?

•	 Назвіть	деякі	приклади	“протилежн[ості]	у	
всьому”? Навіщо нам протилежність?

ПАДІННЯ (2 Нефій 2:17–25)

•	 Які	умови	існували	до	Падіння?	Які	умови	існували	
після Падіння?

Під час проведення обговорення ви можете скласти 
перелік цих умов на дошці в двох стовпчиках. Деякі 
приклади наведені в наступній таблиці:

До Падіння Після Падіння

У	Адама	і	Єви	не	було	б	
дітей.

У	них	з’явилися	діти.

Адам	і	Єва	не	пізнали	б	
ні	радості,	ні	лиха.

Вони	могли	пізнати	і	
радість,	і	лихо.

Вони	б	не	робили	ні	
добра,	ні	зла.

Вони	могли	чинити	до-
бро,	а	також	грішити.

Вони	б	залишилися	
в	Еденському	саду	
назавжди.

Їх	було	вигнано	з	при-
сутності	Господа	і	з	
Еденського	саду.	Вони	
стали	занепалими	й	
смертними,	тобто	
підвладними	фізичній	
смерті	(див.	також	
Moйсей	6:48).

•	 Чому	Падіння	було	необхідним	для	плану	щастя?	
(Див. Мойсей 5:11–12).

Багато людей вважають, що Падіння Адама і Єви 
було жахливою помилкою. Поділіться зі студен-
тами наступним поясненням старійшини Брюса С. 
Хейфена, сімдесятника (також доступне на DVD до 
цього посібника В ):
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2 Нефій 1–3

Падіння не було катастрофою. Воно не було 
помилкою чи випадковістю. Воно було за-
планованою частиною плану спасіння. Ми є 
духовним “родом” Бога, присланим на землю 
“не винними” в Адамовому гріху. Але за пла-
ном Батька ми відкриті для спокус і бід у 
цьому занепалому світі, і це є для нас ціною 
пізнання справжньої радості. Не скуштувавши 
гіркоти, ми не можемо зрозуміти, що таке 
насолода. Покарання й очищення в земному 
житті потрібні нам як “наступний крок у [на-
шому] розвитку” в тому, щоб стати подібними 
до Батька. Але розвиток передбачає і поси-
лення болі. Воно також передбачає навчання 
на своїх помилках, постійний розвиток, який 
уможливила милість Спасителя, доступна і 
“після всього, що ми можемо зробити” і під 
час цього (у Conference Report, Apr. 2004, 100; 
або Ліягона, трав. 2004, с. 97; у цьому уривку 
старійшина Хейфен цитує наступні джерела: 
Дії 17:28; УЗ 93:38; Джеффрі Р. Холланд, Christ 
and the New Covenant: The Messianic Message of 
the Book of Mormon [1997], 207; 2 Нефій 25:23, 
курсив додано).

Дайте студентам трохи часу і попросіть їх вивчити 
напам’ять 2 Нефій 2:25    . Попросіть бажаючих 
розповісти цей вірш напам’ять перед класом.

СПОКУТА (2 Нефій 2:6–10, 26–29)

•	 Чому,	відповідно	до	цих	віршів,	Спокута	була	
необхідною?

•	 Що	ми	повинні	робити,	відповідно	до	послання	
у 2-му Нефії 2:7, щоб повною мірою скориста-
тися жертвою, принесеною Ісусом Христом за 
нас?	(Щоб	пояснити	фразу	“скрушене	серце	і	
упокорений дух”, див. інформацію, що стосу-
ється 3-го Нефія 9:19–20 на с. 302 у посібнику 
для студентів).

•	 Що	ми	можемо	робити,	щоб	“звістити	жителів	
землі, аби вони могли знати”? (2 Нефій 2:8).

Запропонуйте студентам розповісти напам’ять 
або прочитати третє уложення віри. Нагадайте 

студентам, що Спокута Христа долає наслідки Па-
діння Адама для всіх людей. Усі ми воскреснемо, 
тобто будемо спасенні від фізичної смерті. Нас 
також буде спасенно від духовної смерті, викликаної 
Падінням, тобто ми повернемося у присутність Бога, 
щоб нас судили. (Див. Геламан 14:15–17). Проте, 
щоб здобути всі благословення Спокути—заради 
отримання піднесення—ми повинні перейматися 
своїм власним “падінням” через наші особисті гріхи. 
Ми повинні заслужити всі благословення Спокути 
“через послушність законам і обрядам євангелії” 
(Уложення віри 1:3).

Якщо у вас є книги гімнів, попросіть студентів за-
співати або прочитати гімн “О, як осягнути Ісусові 
милості” (Гімни, №. 110).

Завершіть своїм свідченням про любов Небесного 
Батька до нас, яка проявляється в тому, що Він під-
готував для нас план нашого спасіння.

2 Нефій 2:26–27. Ми вільні вибрати волю 
і вічне життя або неволю і смерть
Попросіть студентів подумки прочитати 2 Нефій 
2:26–27.

•	 Що,	на	вашу	думку,	означає	“діяти	самостійно,	
а не бути під впливом”?

•	 Чому	свобода	волі	є	таким	важливим	елементом	
у плані спасіння?

•	 Що,	згідно	з	27	віршем	   , ми вільні вибирати?

Попросіть студентів описати людину (не розкрива-
ючи її імені), яка потрапила у неволю через непра-
ведні рішення. Потім попросіть студентів описати 
когось, хто є вільним завдяки праведним рішенням.

Свідчіть про благословення, які приходять завдяки 
праведному використанню свободи вибору.

2 Нефій 3. Відновлення євангелії здійснило 
давнє пророцтво
Завдяки відновленню євангелії через пророка Джо-
зефа Сміта, здійснилося пророцтво старозавітного 
пророка Йосипа, сина Якова. Нехай студенти по 
черзі прочитають 2 Нефій 3:6–18. Запропонуйте 
їм визначити, ким були згадані чотири людини на 
ймення Йосип і Джозеф.
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Розбийте студентів на маленькі групи. Попро-
сіть їх назвати різні пророцтва, згадані у віршах 
6–18 стосовно пророка Джозефа Сміта. Коли вони 
справляться з завданням, ви можете запропонувати 
їм порівняти їхні списки з таблицею на сс. 56–57 у 
посібнику для студентів.

Прочитайте наступну цитату старійшини М. Рассела 
Балларда, з Кворуму Дванадцятьох Апостолів:

“Господь висвятив наперед … Джозефа Сміта 
ст., про якого говориться у Священних Писан-
нях, бути одним із земних батьків Пророка. Йо-
сип з Єгипту пророкував, що провидця останніх 
днів, якого Бог поставить виконувати Його 
роботу, буде “названо Джозеф” (Переклад Джо-
зефа Сміта, Буття 50:33) і його ім’я буде “таким 
самим, як ім’я його батька” (2 Нефій 3:15). Після 
славетної ночі священного навчання, небесний 
посланець Мороній наказав молодому Джозефу 
іти до його батька. За словами Джозефа, цей 
посланець “наказав мені йти до мого батька і 
розповісти йому про видіння і про накази, що я 
одержав. Я послухався; я повернувся на поле до 
мого батька, і переказав йому все. Він відпо-
вів мені, що це від Бога, і сказав, щоб я йшов 
і робив усе за наказом небесного посланця” 
(Джозеф Сміт—Історія 1:49–50)” (у Conference 
Report, Oct. 1991, 4; або Ensign, Nov. 1991, 5–6).

•	 Яким	чином	пророцтва,	записані	в	2-му	Нефії	
3, впливають на ваше свідчення про Віднов-
лення і про пророка Джозефа Сміта? (Див. та-
кож Переклад Джозефа Сміта, Буття 50:24–38 у 
трикнижному виданні).

Попросіть одного зі студентів прочитати 2 Нефій 
3:12. Після цього спитайте, як здійснилося це про-
роцтво.	Щоб	розширити	відповідь	на	це	запитання,	
прочитайте висловлювання президента Бойда К. 
Пекера на с. 57 посібника для студентів.

Попросіть студентів прочитати 2 Нефій 3:15, 18, 
24.	Щоб	допомогти	їм	краще	зрозуміти	важливу	
роль пророка Джозефа Сміта, ви можете поділитися 
інформацією про нього на сс. 55–56 посібника для 
студентів.

Запросіть студентів свідчити про Відновлення єван-
гелії через пророка Джозефа Сміта.
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2 Нефій 4–8

Вступ
Президент Говард В. Хантер нагадав нам, що “життя 
насичене випробуваннями” (“An Anchor to the Souls 
of Men,” Ensign, Oct. 1993, 70). Саме наші сім’ї є міс-
цем найбільших викликів та найбільших радощів в 
житті. У 2 Нефії 4–5 ми читаємо про те, як сім’я Легія 
справлялась з надзвичайними труднощами—деякі 
члени сім’ї приймали мудрі рішення, які прино-
сили радість, в той час як інші продовжували йти 
дорогою смутку. Ми читаємо зворушливий “псалом 
Нефія”, в якому бачимо, як Господь може допомо-
гати нам долати особисті слабкості і розчарування 
(див. 2 Нефій 4:15–35). Ми також бачимо, що робили 
Нефій і його народ, щоб жити “щасливо” (2 Нефій 
5:27). Коли ми застосовуємо принципи, викладені в 
цих розділах, то також можемо жити так, щоб наші 
зусилля вели нас до щастя. У 2-му Нефії 6–8 ми чи-
таємо частину проповіді брата Нефія—Якова, який 
свідчив про Спокуту Ісуса Христа і збирання Ізраїля.

Вчення і принципи
•	 Довіра	до	Господа	дає	причину	для	радості	

(див. 2 Нефій 4:15–35).

•	 Господь	застерігає	нас	відділитися	від	злочестиво-
сті (див. 2 Нефій 5:5–7).

•	 Ізраїль	буде	відновлено,	коли	вони	повірять	в	
Месію (див. 2 Нефій 6–8).

Запропонований хід уроку
2 Нефій 4:3–9. Легій дає поради дітям Ламана 
і Лемуїла і благословляє їх
Покажіть фотографію вашої сім’ї, де є представники 
кількох поколінь (принаймні дитина, один з батьків і 
дідусь або бабуся). Спитайте студентів про те, який 
вплив можуть мати на дітей люблячі батьки, дідусі 
й бабусі та інші члени сім’ї. Поставте запитання на 
кшталт наступних:

•	 Як	батьки	можуть	поширювати	добрий	вплив	
на дітей? Як дідусі й бабусі можуть поширювати 
добрий вплив на дітей?

•	 Як	члени	вашої	сім’ї	справили	хороший	вплив	на	
ваше життя?

Розділ 8
2 Нефій 4–8

Поясніть, що 2 Нефій 4 починається з порад Легія 
кільком своїм онукам. Попросіть одного зі студентів 
прочитати 2 Нефій 4:3–9. Поставте їм наступні запи-
тання, щоб провести обговорення:

•	 Чого	Легій	навчає	своїх	онуків	у	4	вірші?

•	 Якому	принципу	стосовно	батьківства	Легій	нав-
чає у 5-му вірші? Назвіть дещо з того, що можуть 
робити батьки, аби наставити своїх дітей на той 
шлях, яким їм слід простувати?

•	 Яке	обіцяння	Легій	дає	дітям	Ламана	і	Лемуїла	у	
віршах 7 та 9?

Під час цього обговорення ви можете попросити 
одного зі студентів прочитати про випадок з життя 
президента Генрі Б. Айрінга на сс. 59–60 у посіб-
нику для студентів.

2 Нефій 4:15–35. Довіра до Господа дає 
причину для радості
Попросіть студентів стисло розповісти про когось, 
кому вони довіряють, і пояснити, чому вони довіря-
ють цій особі.

•	 Що	є	наслідками	такої довіри?

Нехай студенти прочитають 2 Нефій 4:19–20, щоб 
побачити кому довірився Нефій. Поясніть, що вони 
зможуть побачити деякі результати довіри Нефія, 
коли обговорять інші вірші 2 Нефій 4.

Покажіть студентам якусь дуже цінну для вас річ. 
Коротко розкажіть їм про неї.

•	 З	чого	ви	бачите,	що	я	високо	ціную	цю	річ?	
(Вони можуть згадати слова, які ви використову-
вали, щоб описати її, те, як ви обходитеся з нею, 
або як дивитеся на неї).

Попросіть студентів прочитати 2 Нефій 4:15–16. За-
пропонуйте їм відшукати те, до чого Нефій ставився 
як до скарбу. Потім проведіть обговорення і по-
ставте деякі або всі з наступних запитань:

•	 Що	Нефій	високо	цінував?	(Писання	і	“діяння	
Господа”). З чого ви бачите, що він цінує ці речі? 
(Серед відповідей може бути те, що він втішався 
ними, постійно обдумував їх і записував для 
своїх дітей).
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•	 Що	ми	можемо	робити,	щоб	високо	цінувати	Пи-
сання і діяння Господа?

•	 Як,	на	вашу	думку,	любов	Нефія	до	Писань	впли-
нула на його довіру до Бога?

•	 Як	ваша	любов	до	Писань	вплинула	на	вашу	до-
віру до Бога?

2 Нефій 4:15–35 іноді називають псалмом Нефія. Ви 
можете попросити студентів відкрити с. 60 у посіб-
нику для студентів, щоб дізнатися визначення слова 
псалом і потім розповісти про це.

Поясніть, що завдяки уважному читанню псалма 
Нефія, ми можемо побачити, що саме робив Нефій, 
щоб справитися зі своїми слабкостями і непри-
ємностями. Слова Нефія можуть скеровувати нас, 
коли ми боротимемося з особистими слабкостями 
і неприємностями.

Залишаючи місця в дужках порожніми, напишіть 
на дошці наступне:

2 Нефій 4

15–16	(Я	втішаюся	словами Господа).

17–19	Однак	…	(я	сумую	через	свої гріхи).

19–25	Проте…	(Я	знаю,	що	Бог	благослов-
ляв	мене,	направляв	мене	і	сповнив	мене	
Своєю любов’ю).

26–27	Тож	…	чому	…	(я	продовжую грішити?)

У віршах 15–27 Нефій висловлюється стосовно 
того, що духовно підносить і засмучує його. Нехай 
студенти по черзі прочитають ці вірші. Попросіть 
їх підсумувати почуття Нефія в кожному прочита-
ному уривку. Варіанти відповідей перелічено вище 
в дужках.

Попросіть студентів прочитати 2 Нефій 4:29–35, 
щоб довідатися, як Нефій знайшов сили справлятися 
зі своїми труднощами.

•	 Нефій	сказав,	що	довірився	Господу	і	довіряти-
меться Йому навіки (див. вірш 34). Як те, що ми 
навчаємося довіряти Господу зараз, допомагає 
нам зміцнювати віру?

Попросіть студентів розповісти, як вони довірялися 
Господу у минулому, і які благословення отримали в 
результаті.

2 Нефій 5:5–7. Господь застерігає нас 
відділитися від злочестивості
Якщо у вас є ілюстрація “Сім’я Легія залишає Єруса-
лим” (номер позиції 62238; набір ілюстрацій “Єван-
гелія в мистецтві” 301), покажіть її своїм студентам. 
Поясніть події, зображені на ілюстрації.

•	 Чому	сім’ї	Легія	потрібно	було	
залишити Єрусалим?

Попросіть студентів назвати інших людей або групи 
людей в Писаннях, яким Господь повелів залишити 
місця злочестивих. Студенти можуть згадати таких 
людей: Aвраам (див. Aвраам 1–2), Mойсей (див. Ви-
хід 3), і перший цар Мосія (див. Oмній 1:12).

Поясніть, що невдовзі після смерті Легія, Господь 
наказав Нефію і його народу відділитися знову—
цього разу від злочестивих членів їхньої групи. По-
просіть одного зі студентів прочитати 2 Нефій 5:1–7.

•	 Які	подробиці	ми	дізнаємося	про	відхід	Нефія,	
коли читаємо ці вірші?

Попросіть одного зі студентів записувати на дошці 
відповіді інших студентів. Відповіді можуть бути 
схожими на наведені далі:
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2 Нефій 4–8

Господь	попередив Нефія.

Нефій	мусив	рятуватися	втечею	у пустиню.

Він	узяв	із	собою	всіх,	хто	хотів	піти	з ним.

Ті,	хто	пішли	з	ним,	повірили	в	попередження	і	в	
одкровення Бога.

Вони	мандрували	багато	днів,	доки	не	знайшли	нове	
місце,	щоб	оселитися.

Поясніть, що життя Нефія було б у небезпеці, якби 
він не звернув уваги на попередження Господа 
рятуватися втечею. Якщо ми не зважаємо на засте-
реження Господа, нашому смертному життю може 
нічого і не загрожувати, але наше духовне життя 
опиниться у небезпеці.

Попросіть студентів подивитися на висловлювання, 
записані на дошці.

•	 Як	ці	висловлювання	можуть	стосуватися	наших	
намагань втекти від злочестивості?

Ви можете написати відповіді на дошці. Деякі варі-
анти відповідей наведені нижче:

Господь	попередив	Нефія.	Господь	часто	попере-
джає	нас	про	небезпеку.

Нефій	мусив	рятуватися	втечею	у	пустиню.	Нас	
застерегли	уникати	злочестивості.

Він	узяв	із	собою	всіх,	хто	хотів	піти	з	ним.	Нам	ра-
дять	товаришувати	з	хорошими	друзями,	які	вірять	
в	те	саме,	що	й ми.

Ті,	хто	пішли	з	ним,	повірили	в	попередження	і	в	
одкровення	Бога.	Нам	радять	прислухатися	до	
слів наших	батьків,	наших	провідників	і пророка.

Вони	мандрували	багато	днів,	доки	не	знайшли	
нове	місце,	щоб	оселитися.	Іноді	нам	треба	докла-
сти	багатьох	зусиль,	щоб	виконати	те,	що	нас	
спонукають зробити.

Попросіть студентів подумати, з якими викликами 
вони можуть зустрітися в одній чи більше з наступ-
них сфер життя: друзі, вечірки, вільний час, робота, 
школа, телебачення, фільми, Інтернет, музика, книги 
та журнали.

•	 Як	принцип	уникати	злочестивості	може	стосува-
тися цих викликів?

•	 Що	втратили	прибічники	Ламана	і	Лемуїла,	коли	
Нефій відокремився від них? (Серед відповідей 
можуть бути—священство, спасительні обряди, 
одкровення, Писання та пророка).

•	 Що	сьогодні	втрачають	люди,	коли	відокремлю-
ються від пророка?

•	 Про	який	ще	негаразд	для	злочестивих	йдеться	
в Геламан 13:14, коли всі праведні залишають 
суспільство?

Щоб	підвести	підсумок,	ви	можете	попросити	сту-
дентів прочитати висловлювання старійшини Річарда 
Г. Скотта на с. 61 у посібнику для студентів.

2 Нефій 5:7–18, 26–27. Нефійці жили щасливо
Попросіть студентів прочитати 2 Нефій 5:7–18, 
26–27. Запропонуйте їм знайти те, що саме робили 
або мали нефійці для свого щасливого життя. Виді-
ливши студентам кілька хвилин на читання, попро-
сіть їх поділитися тим, що вони знайшли.

Попросіть одного зі студентів прочитати вислов-
лювання Президента Гордона Б. Хінклі на с. 63 у 
посібнику для студентів.

•	 Які	принципи	щасливого	життя	ви	бачите	у	цьому	
висловлюванні?

•	 Як	ці	принципи	можна	застосувати	у	
вашому житті?

2 Нефій 6–8. Ізраїль буде відновлено, 
коли вони повірять в Месію
У цих розділах міститься частина проповіді брата 
Нефія—Якова, а також деякі пророцтва Ісаї. Допомо-
жіть студентам зрозуміти, що ці вчення стосуються 
всього дому Ізраїля (див. 2 Нефій 6:5).

Покажіть студентам окраї для книжок. Спитайте їх, 
для чого вони служать. (Між ними можна тримати 
книжки та інші речі). Поясніть, що вчителі часто 
використовують “окраї”, щоб викласти урок. Цими 
“окраями” є вступ до уроку і його підсумок. У 2-му 
Нефії 6–8 Яків навчає з писань Ісаї. Він застосовує 
“окраї” для цих вчень, щоб допомогти нам зрозу-
міти, чого він хоче, аби ми навчилися.
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Розділ 8

Вступний “окрай”, який використав Яків для уроку, 
можна знайти у 2-му Нефії 6. Попросіть одного зі 
студентів прочитати 2 Нефій 6:4–5.

•	 Про	які	періоди	часу,	за	словами	Якова,	він	
навчатиме?

•	 Чому,	відповідно	до	слів	Якова,	вчення	Ісаї	були	
важливими для людей?

Підсумковий “окрай” Якова міститься у 2-му Нефії 
9:1–3. Прочитайте ці вірші разом зі студентами. 
Запросіть їх відшукати причини того, чому Яків го-
ворив про писання Ісаї.

•	 Як	розуміння	цих	“окраїв”	може	допомогти	нам,	
коли ми читаємо 2 Нефій 6–8?

Напишіть на дошці Історія і доля юдеїв та Прин-
ципи збирання Ізраїля. Поясніть, що вчення Якова 
можна згрупувати у ці дві категорії.

Історія і доля юдеїв
Під заголовком Історія і доля юдеїв напишіть на до-
шці наступні дати і події, кілька з яких узяті з Хроно-
логії на сс. 206–209 у Путівнику по Писаннях. (Ви 
можете написати їх для студентів на дошці або на 
папері перед уроком). Поки що не пишіть у дужках 
посилання на Книгу Мормона.

Запросіть студентів прочитати 2 Нефій 6:6–11 і 
визначити, які вірші стосуються відповідних подій. 
Деякі вірші можуть відповідати більше, ніж одній 
фразі. Коли студенти висловлюватимуться стосовно 
посилань, попросіть одного зі студентів складати 
їх перелік.

Історія і доля юдеїв

587	p.	до	Р.Х.—Завоювання	Єрусалиму	(вірш	8)

537	p.	до	Р.Х.—Кір	проголошує,	що	юдеї	можуть	
повернутися	(вірш	9)

30–33	pp.	від	Р.Х.	—Земне	служіння	Ісуса	Христа	
(вірш	9)

33	р.	від	Р.Х.	—Розп’яття	Ісуса	Христа	(вірш	9)

70	p.	від	Р.Х.	—Взяття	в	облогу	і	завоювання	Єру-
салиму	призводить	до	ще	одного	розсіяння	юдеїв	
(вірші	10–11)

•	 Попросіть	студентів	знову	прочитати	2	Нефій	
6:11.	Що	стане	причиною	для	збирання	дому	
Ізраїля? (Коли вони прийдуть до пізнання свого 
Викупителя, то будуть зібрані в землі їхнього 
успадкування. Пояснення стосовно того, що оз-
начає для членів дому Ізраїля прийти до пізнання 
їхнього Викупителя, див. у 1-му Нефії 15:14–16; 
2-му Нефії 30:7).

Попросіть одного зі студентів прочитати короткий 
зміст розділу 2-го Нефія 7. Зверніть увагу на те, що 
в цьому розділі міститься пророцтво Ісаї про земне 
служіння і Спокуту Ісуса Христа.

Попросіть студентів подумки прочитати 2 Нефій 7:2, 
4–8. Попросіть їх знайти фрази в цьому пророцтві, 
які провіщають про те, що скаже, зробить або пере-
живе Месія. Обговоріть здійснення цього пророцтва 
під час служіння Спасителя.

Запросіть студентів висловити їхні почуття сто-
совно того, чого в цих віршах нас навчають про 
Спасителя.

Прочитайте зі студентами 2 Нефій 8:17–23. Поясніть, 
що в цих віршах говориться про майбутні події.

•	 Без	чого,	відповідно	до	вірша	18,	житимуть	юдеї?	
(Не буде нікого, хто б направив їх).

•	 Що	Господь	обіцяє	зробити	для	Його	народу	у	
віршах 21–23? (Він обіцяє взяти їхні страждання—
“чашу страждання, осад з чаші [Його] гніву”—і 
покласти їх на їхніх гонителів).

Принципи збирання Ізраїля
Щоб	допомогти	студентам	побачити,	що	2	Нефій	8	
стосується збирання Ізраїля, попросіть їх прочитати 
короткий зміст розділу. Після цього розділіть їх на 
дві групи. Попросіть одну групу прочитати 2 Нефій 
8:1–2, 7–8, 12, 24–25 і знайти відповіді на наступне 
запитання:

•	 Яким	чином	порада	Господа	в	цих	віршах	може	
допомогти нам долучитися до тих, кого зібрано в 
останні дні?

Попросіть іншу групу прочитати 2 Нефій 8:3–6, 11 і 
знайти відповіді на наступне запитання:
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2 Нефій 4–8

•	 Як	пам’ять	про	ці	обіцяні	благословення	може	
допомогти нам залишатися вірними, коли нас 
спокушають?

За чотири-п’ять хвилин спитайте у студентів про що 
вони дізналися.

•	 Який	зв’язок	існує	між	місіонерською	роботою	і	
збиранням Ізраїля? (Допоможіть студентам зро-
зуміти, що вони беруть участь у збиранні Ізраїля, 
коли запрошують своїх друзів та рідних більше 
дізнатися про євангелію).

Прочитайте наступну цитату старійшини Брюса Р. 
Мак-Конкі з Кворуму Дванадцятьох Апостолів:

“Чому	Ізраїль	було	розсіяно?	…	Наші	предки-
ізраїльтяни були розсіяні тому, що відкинули 
євангелію, опоганили священство, зреклися цер-
кви і віддалилися від царства. Вони були розсіяні 
через те, що відвернулися від Господа, покло-
нялися лжебогам і ходили всіма шляхами язич-
ницьких народів. Вони були розсіяні через те, що 
знехтували Авраамовим завітом, потоптали святі 
обряди і зреклися Господа Єгови, Який є Госпо-
дом Ісусом і про Якого свідчили всі їхні пророки. 
Ізраїль	був	розсіяний	за	відступництво.	Через	
їхню злочестивість і бунт Господь у Своєму гніві 
розсіяв їх між язичників серед усіх народів землі.

Отже, у чому полягає збирання Ізраїля? Для зби-
рання Ізраїля потрібна віра в усе, що Господь 
колись дав Своїм давнім обраним пророкам, 
потрібно, щоб ми прийняли все це і жили в гар-
монії з цим. Воно складається з віри в Господа 
Ісуса Христа, покаяння, хрищення і отримання 
дару Святого Духа та виконання заповідей Бога. 
Воно складається з віри в євангелію, приєд-
нання до Церкви і приходу в царство. Воно 
складається з отримання святого священства, 
отримання ендаументу у святих місцях силою 
з небес і отримання всіх благословень Авра-
ама, Ісака та Якова через обряд целестіального 
шлюбу” (A New Witness for the Articles of Faith 
[1985], 515).

Свідчіть про збирання Ізраїля, про нашу можливість 
бути зібраними до Спасителя, як члени Його Цер-
кви, і про нашу нагоду допомагати також і іншим 
долучитися до зібрання.
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Розділ 9

Вступ
Коли Нефій упорядковував свій літопис, він включив 
до нього дві проповіді свого брата Якова. У першій 
проповіді, яка займає 2 Нефій 6–9, Яків свідчить про 
силу Спокути Спасителя викупити нас від духовних 
і фізичних наслідків Падіння. У другій проповіді, яка 
міститься у 2-му Нефії 10, Яків знову говорив про 
викуплення. Провістивши про розсіяння юдеїв, він 
поділився посланням надії для всіх людей завдяки 
благодаті Спасителя. Він заохотив нас такими сло-
вами: “давайте пам’ятати [Ісуса Христа], і відкиньмо 
наші гріхи, і не будемо опускати голови наші, бо ми 
не знехтувані” (2 Нефій 10:20).

Вчення і принципи
•	 Спокутою	всіх	людей	викуплено	від	Падіння	і	уго-

товлено шлях для праведних успадкувати царство 
Бога (див. 2 Нефій 9:5–21, 41, 46).

•	 Наше	ставлення	і	вчинки	визначають,	чи	отри-
маємо ми повноту благословень Спокути (див. 
2 Нефій 9:21–54).

•	 Коли	члени	дому	Ізраїля	вірять	в	Ісуса	Христа,	їх	
долучають до Його завітного народу (див. 2 Не-
фій 10).

Запропонований хід уроку
2 Нефій 9:5–21, 41, 46. Спокутою всіх людей 
викуплено від Падіння і уготовлено шлях для 
праведних успадкувати царство Бога
До початку уроку підготуйте на дошці матеріал для 
цього розділу.

Поясніть, що 2 Нефій 9—це розділ, який дає одне 
з найкращих пояснень щодо Спокути в усіх Писан-
нях. Вивчаючи цей розділ, студенти можуть здобути 
глибше розуміння вчення про Спокуту.

Розділіть клас на чотири групи. Призначте кожній 
групі студентів один з чотирьох блоків посилань 
на Писання з дошки. Вони можуть прочитати вірші 
одне одному вголос або прочитати їх подумки. 
Після цього вони повинні обговорити відповіді на 
запитання у завданні. Нехай кожна група вибере 
промовця, який представлятиме їхні відповіді перед 
класом. Запропонуйте студентам позначати важливі 
для них уривки в особистих Писаннях, коли вони 

Розділ 9
2 Нефій 9–10

слухатимуть відповіді кожної групи. (Виконання 
цього заходу може зайняти кілька хвилин).

Група 1

2	Нефій	9:7–13,	19;	див.	також	Aлма	42:9;	Гела-
ман	14:15–18

•	 Що	сталося	б	з	нашими	тілами,	якби	не	було	Спо-
кути?	Що	сталося	б	із	нашими духами?

•	 Що	таке	фізична	смерть?	Що	таке	
духовна смерть?

•	 Як	Спокута	допомагає	нам	подолати	фізичну	і	
духовну смерть?

•	 Чому,	на	вашу	думку,	Яків	назвав	фізичну	і	ду-
ховну	смерть	“жахливою	потворою”?

Група 2

2	Нефій	9:12–16,	41,	46

•	 Що	ви	дізнаєтеся	про	Суд,	коли	читаєте	і	обдуму-
єте	ці вірші?

•	 Хто	буде	нашим	останнім	суддею?	(Див.	також	
Іван	5:22).

•	 Якою	буде	реакція	злочестивих,	коли	їх	
судитимуть?

Група 3

2	Нефій	9:5–7

•	 Чому	смерть	і	воскресіння	є	важливими	елемен-
тами	у	плані Бога?

•	 Що	таке	“перше	покарання”,	згадане	у	2-му	Нефії	
9:7?	Яким	чином	Спокута	долає	його наслідки?

Група 4

2	Нефій	9:16–21

•	 Що	для	вас	означає	витерпіти	хрести світу?

•	 Які	благословення	обіцяні	праведним	
завдяки Спокуті?

•	 Яків	навчав,	що	Ісус	Христос	зніс	страждання	
всіх	людей.	Як	це	знання	впливає	на	ваші	почуття	
до	Спасителя?	Як	воно	вплинуло	на	ваше життя?
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2 Нефій 9–10

На завершення цієї вправи ви можете попросити 
студентів поділитися їхніми почуттями стосовно 
вчень Якова. Ви можете підсумувати те, що відчу-
вали студенти у своєму свідченні про ці вчення.

Щоб	допомогти	студентам	зосередитися	на	Спо-
куті Ісуса Христа, ви можете попросити їх поді-
литися їхніми улюбленими рядками з улюблених 
причасних гімнів.

2 Нефій 9:21–54. Наше ставлення і вчинки 
визначають, чи отримаємо ми повноту 
благословень Спокути
Вчення Якова у 2-му Нефії 9 допомагають нам зро-
зуміти, як наше ставлення і вчинки впливають на 
нашу здатність отримати всі благословення Спокути. 
Певні вчинки й ставлення допомагають нам прийти 
до Христа, тоді як інші заважають нам наблизитися 
до Нього.

Щоб	допомогти	студентам	розкрити	ці	вчинки	і	став-
лення, роздайте їм по аркушу паперу. Попросіть їх 
скласти свої аркуші навпіл. На одній половині паперу 
нехай вони напишуть Відокремлення від Христа. 
На іншій половині нехай напишуть Наближення 
до Христа. Запросіть їх прочитати 2 Нефій 9:21–54 
і скласти перелік ставлення і вчинків, зображених в 
цих віршах, які підпадають під ці дві категорії. Ви 
можете попросити студентів працювати в парах. 
Ви також можете заохотити їх позначити знайдене і 
записане ними на папері також і в їхніх Писаннях.

За кілька хвилин попросіть студентів поділитися 
їхніми	знахідками.	Щоб	допомогти	їм	обдумати	
знайдене і застосувати у житті, поставте деякі або 
всі наступні запитання. Ви також можете підготувати 
власні запитання стосовно цих самих віршів або 
стосовно інших віршів у завданні для читання.

•	 Як	принципи	і	обряди	у	віршах	23–24	сто-
суються нашої здатності отримувати 
благословення Спокути?

•	 Що,	на	вашу	думку,	означає	марнувати	дні	свого	
випробування у вірші 27? (Ви можете звернути 
увагу на те, що наше смертне життя іноді назива-
ють “днями нашого випробування”, тобто часом 
перевірки).	Чому	Господу	неприємно,	коли	ми	
марнуємо свої дні?

•	 Як	ми	можемо	застосовувати	у	житті	пораду,	яка	
міститься у віршах 28–29    , коли прагнемо 
знання і здобуття освіти? Як ми можемо засто-
совувати пораду у вірші 30, коли намагаємося 
утримувати себе і свою сім’ю? Див. вірші 42–43, 
які	стосуються	цієї	самої	теми.	Чому	нам	потрібно	
визнавати себе “нерозумними перед Богом”?

•	 Що,	на	вашу	думку,	означає	бути	глухим	або	
сліпим,	як	сказано	у	віршах	31–32?	Що	ми	можемо	
робити, аби наші духовні вуха й очі відкрилися?

•	 Яків	висловився	проти	тих,	хто	поклоняється	
ідолам (див. вірш 37). Наведіть сучасні приклади 
поклоніння	ідолам.	Чому,	на	ваш	погляд,	диявол	
“утішається”, коли люди поклоняються ідолам?

•	 Що,	на	вашу	думку,	означає	мати	“плотські	по-
мисли”? (2 Нефій 9:39). Як таке ставлення заважає 
нам	прийти	до	Христа?	Що,	на	вашу	думку,	оз-
начає мати “духовні помисли”? Як таке ставлення 
допомагає нам прийти до Нього? (Ви можете дати 
студентам час вивчити напам’ять друге речення 
з 2-го Нефія 9:39. Після цього попросіть одного 
або кількох студентів розповісти це речення 
напам’ять).

•	 У	віршах	50–51	Яків	говорить	про	втамування	
нашої спраги і вгамування нашого голоду. Як 
ці слова пов’язані з нашими зусиллями прийти 
до Христа?

•	 Як	ці	вірші	можуть	вплинути	на	нас	у	прийнятті	
важливих рішень?

Попросіть студентів продивитися їхні спи-
ски і визначити щось, що він або вона роби-
тимуть, аби більш повно насолоджуватися 
благословеннями Спокути.

2 Нефій 10. Коли члени дому Ізраїля вірять 
в Ісуса Христа, їх долучають до Його 
завітного народу
Навчивши людей про особисте, індивідуальне 
викуплення (див. 2 Нефій 9), Яків завершив свою 
проповідь. Він сказав людям, що наступного дня 
“проголо[сить їм] решту [своїх] слів” (2 Нефій 9:54). 
Коли він знову навчав людей, то повернувся до 
теми, якій навчав на початку своєї першої пропо-
віді: викуплення дому Ізраїлевого. Він говорив про 
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Розділ 9

майбутнє юдеїв в Єрусалимі, про свій народ і про 
іновірців, які житимуть в Америці. Цей розділ також 
слугує вступом до писань Ісаї в 2-му Нефії 12–24.

Попросіть одного зі студентів прочитати 2 Нефій 
10:3–6. У цих віршах міститься пророцтво Якова про 
мешканців Єрусалима.

•	 Що,	відповідно	до	цих	віршів,	призведе	до	розсі-
яння Ізраїля після земного служіння Спасителя?

Попросіть іншого студента прочитати 2 Нефій 10:7–8.

•	 Що	має	статися	серед	членів	дому	Ізраїля	до	того,	
як вони зможуть повернутися в землі їхнього 
успадкування?

•	 Яку	роль	виконують	у	збиранні	Ізраїля	місіонери	
повного дня?

•	 Як	ми	можемо	допомагати	у	збиранні Ізраїля?

Коли студенти обговорюватимуть ці питання, ви 
можете попросити їх прочитати висловлювання 
старійшини Брюса Р. Мак-Конкі на с. 72 у посібнику 
для студентів і висловлювання старійшини Рассела 
М. Нельсона на с. 72 у посібнику для студентів. Ци-
тата старійшини Нельсона також доступна на DVD 
до цього посібника A .

Яків продовжив описання чисельних подій, які 
супроводжуватимуть збирання Ізраїля в останні дні. 
Напишіть на дошці наступні посилання. Попросіть 
студентів переписати їх на аркуш паперу.

2 Нефій 10

вірш	8
вірш	9
вірші	10–12
вірші	13–16
вірш	17
вірші	18–19
вірші	20–22

Попросіть студентів самостійно прочитати всі 
посилання і підсумувати вчення Якова власними 
словами. (Деякі студенти можуть спитати про про-
роцтво Якова у віршах 10–12 стосовно того, що не 
буде ніяких царів. Їм може здатися, що це пророц-
тво суперечить пізнішим записам у Книзі Мормона, 
де говориться про таких царів, як: Мосія, його син 
Веніямин та син Веніямина—Мосія. Зверніть їхню 
увагу на те, що нефійські царі були ізраїльтянами, а 
не іновірцями. Пророцтво Якова стосувалося іновір-
ців останніх днів, а не царів їхньої доби).

За кілька хвилин попросіть студентів поділитися 
тим, що вони знайшли у кожному посиланні. 
У них може виникнути кілька думок стосовно 
кожного уривка.

Попросіть одного зі студентів прочитати 2 Нефій 
10:22–25.

•	 Які	істини	в	цих	віршах	можуть	допомогти	нам	
“звесел[ити	наші]	серця”?	(вірш	23).	Чому	ці	істини	
є важливими для вас?

•	 Коли	Яків	повелів	народу	“примир[ити]ся	з	волею	
Бога” (вірш 24), то заохочував їх узгодити їхню 
волю	з	волею	Бога.	Що,	можливо,	нам	слід	зро-
бити сьогодні, щоб примиритися з волею Бога?

•	 Чому	важливо	пам’ятати,	що	навіть	після	того,	
як ми старанно працювали, щоб примиритися з 
волею Бога, то отримуємо спасіння лише завдяки 
Його благодаті?

Свідчіть про Спокуту Ісуса Христа та про інші 
принципи, які обговорювали студенти під час цього 
уроку. Розкажіть про свої почуття стосовно того, як 
ці істини благословили ваше життя.
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2 Нефій 11–16

Вступ
Нефій і його брат Яків часто цитували Ісаю і обоє 
проголошували, що ми повинні застосовувати 
вчення Ісаї до нас (див. 1 Нефій 19:23; 2 Нефій 6:5). 
Хоча Ісая жив у давно минулі часи і часто говорив 
про людей, місця та речі, які не є знайомими для 
нас, його вчення актуальні у нашому житті і сьо-
годні. Коли ви і ваші студенти вивчатимете його 
слова, то дізнаєтеся, що його застереження, слова 
підтримки і проголошення про Спасителя є такими 
ж своєчасними зараз, якими вони були і в ті часи, 
коли він писав їх.

У кожному розділі Ісаї міститься окреме послання. 
Однак деякі теми простягаються більше, ніж на 
один розділ. У цьому уроці, який охоплює 2 Нефій 
11–16, говориться про великі вироки, що спіткають 
злочестивих в останні дні, та Господнє обіцяння 
пам’ятати Його народ у ті дні. Наступний урок 
охоплює 2 Нефій 17–24, в якому містяться пророц-
тва Ісаї стосовно здійснення обіцяння зберегти 
смиренних і послушних послідовників Ісуса Христа. 
У 12-ому розділі охоплюються розділи 2-го Нефія 
25–27, і в них містяться коментарі Нефія і подається 
пояснення й тлумачення писань Ісаї, усуваючи ба-
гато каменів спотикання, з якими можуть зустрітися 
читачі. Нефій також свідчить, що поява Книги Мор-
мона допомагає у здійсненні певних пророцтв Ісаї.

Не дуже переймайтеся значенням слів у мові симво-
лів. Натомість, допоможіть студентам побачити, як 
послання Ісаї застосовується в їхньому житті.

Вчення і принципи
•	 Все,	що	Бог	нам	дав,	є	прообразом	Ісуса	Христа	

(див. 2 Нефій 11:4–8).

•	 В	останні	дні	Бог	принесе	правосуддя	і	мир	
(див. 2 Нефій 12–14).

•	 Ісая	пророкував,	що	Господь	підніме	прапор,	щоб	
зібрати Ізраїль (див. 2 Нефій 12:1–3; 15:13–30).

Запропонований хід уроку
2 Нефій 11:1–3. Нефій, Яків та Ісая служили 
трьома свідками Христа в Книзі Мормона
Покажіть Книгу Мормона. Спитайте у студентів, чи 
можуть вони визначити трьох основних авторів, які 

Розділ 10
2 Нефій 11–16

писали на малих пластинах Нефія. Допоможіть їм 
зрозуміти, що писання Нефія, Якова та Ісаї займають 
158 зі 167 сторінок малих пластин (від книги 1 Нефій 
до книги Омнія включно).

Прочитайте зі студентами 2 Нефій 11:1–3, щоб 
довідатися, який спільний досвід мали Нефій, 
Яків та Ісая.

•	 Чому	може	бути	важливим,	що	свідчення	цих	
трьох пророків містяться майже на початку 
Книги Мормона?

•	 Як,	згідно	з	2	Нефій	11:3,	Бог	утвердив	Своє	слово?	
Чому,	на	вашу	думку,	важливо,	щоб	було	багато	
свідків Божого слова?

•	 Нефій	сказав,	що,	крім	надання	свідків,	Господь	
ще й “доводить усі Свої слова” (2 Нефій 11:3). Як 
Господь допоміг вам переконатися в істинності 
Його слів?

•	 Коли	ще	Господь	надавав	трьох свідків?

Щоб	допомогти	студентам	порівняти	Нефія,	Якова	
та Ісаю—трьох свідків у Книзі Мормона—з Олі-
вером Каудері, Девідом Уітмером та Мартіном 
Гаррісом—трьома свідками про Книгу Мормона—
попросіть одного зі студентів прочитати заголовок 
до розділу Учення і Завіти 17. Попросіть ще одного 
студента прочитати Учення і Завіти 17:1–4. Зао-
хотьте студентів поставити 2 Нефій 11:1–3 перехрес-
ним посиланням до Учення і Завіти 17:1–4.

Попросіть одного зі студентів прочитати вислов-
лювання старійшини Джеффрі Р. Холланда на сс. 
74–75 посібника для студентів. Попросіть студентів 
знайти причини того, чому так важливо, що писання 
Нефія, Якова та Ісаї містяться майже на початку 
Книги Мормона.

•	 Чому,	за	словами	старійшини	Холланда,	пи-
сання Нефія, Якова та Ісаї є такими важливими? 
(Тому що вони утверджують Книгу Мормона як 
ще одне свідчення про Ісуса Христа і заклада-
ють фундамент для викладання вчення Христа 
у Книзі Мормона).

•	 Як	Книга	Мормона	може	зміцнити	свідчення	
людей про Ісуса Христа? Як вона зміцнила ваше 
свідчення?
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2 Нефій 11:4–8. Все, що Бог нам дав, 
є прообразом Ісуса Христа
Попросіть студентів подумки прочитати 2 Нефій 
11:4. Запропонуйте їм позначити слово прообразом. 
Спитайте їх, чи знають вони значення цього слова. 
Ви можете попросити їх прочитати Moйсей 6:63 і 
пояснення слова прообраз на с. 75 посібника для 
студентів. Попросіть їх підкреслити ключові слова в 
поясненні, такі як: представляти, служити нага-
дуванням, символізувати, та навчати.

•	 Чому,	на	вашу	думку,	Господь	користується	проо-
бразами або символами, щоб навчати Свій народ?

•	 Чому	нам	корисно	знати	про	цей	спосіб навчання?

•	 Які	прообрази	Ісуса	Христа	ви	бачили	в	Писан-
нях? У своєму житті? У світі навколо вас?

Нехай студенти подумки прочитають 2 Нефій 11:4–7. 
Заохотьте їх підкреслити важливі істини про Ісуса 
Христа, яким вони можуть навчитися зі свідчення 
Нефія. Попросіть студентів розбитися на пари. Хай 
вони порівняють позначене ними про Спасителя. 
Потім попросіть кожну пару студентів обговорити 
наступні запитання:

•	 Які	з	цих	висловлювань	про	Ісуса	Христа	є	най-
важливішими	для	вас? Чому?

Прочитайте зі студентами 2 Нефій 11:8. Поясніть, що 
цей вірш слугує прологом до слів Ісаї.

•	 Чому,	відповідно	до	цього	вірша,	Нефій	наводить	
нам слова Ісаї?

Поясніть, що у 2-му Нефії 12–24 і 27 містяться слова 
Ісаї. Свідчення Нефія про Спасителя у 2-му Нефії 11 
допомагає нам знаходити в ученнях Ісаї прообрази 
Ісуса Христа. Свідчення Нефія також допомагає нам 
зрозуміти вчення Ісаї стосовно Господньої роботи в 
останні дні.

Складіть своє свідчення про вчення Ісаї в Книзі 
Мормона. Заохочуйте студентів думати про те, як 
ці вчення можуть змінити їхнє життя і допомогти їм 
підготуватися до величних подій останніх днів.

2 Нефій 12–14. В останні дні Бог принесе 
правосуддя і мир
До початку уроку на дошці або на роздатковому 
матеріалі підготуйте наступну таблицю. Внесіть в 
неї посилання на Писання, назви для кожної групи в 
Писаннях (у лапках) та описання кожної групи. Але 
не пишіть відповіді (нумерований список). Нато-
мість, залиште місце для внесення записів у кожному 
стовпчику.

ПРАВОСУДДЯ І МИР

2 Нефій 12:5; 13:1–15 2 Нефій 13:16–26 2 Нефій 14:2–6

“Дім	Якова”

Дім	Ізраїля,	в	тому	числі	Юдея	та	
Єрусалим	(див.	короткий	зміст	
розділу	2-го	Нефія	13)

	1.	Голод	(13:1)

	2.	Усунення	провідників	і	шанованих	
людей	(13:2–4)

	3.	Неповага	одне	до	одного	(13:5)

	4.	Єрусалим	буде	зруйновано	(13:8)

	5.	Юдея	впаде	(13:8)

	6.	Злочестиві	отримають	від-
плату,	а	праведні	винагороду	за	
їхні	вчинки	(13:9–11)

	7.	Господь	буде	судити	їх	
(13:13–15)

“Дочки	Сіону”

Члени	Церкви,	які	стали	гордови-
тими	й	від	світу

	1.	“Обнажить	Господь	їхні	таємні	
частини”	(13:17;	цей	вислів	
єврейською	означає,	що	Господь	
“осоромить	їх”)

	2.	Господь	забере	речі,	якими	вони	
прикрашали	себе	(13:18–24)

	3.	Чоловіків	буде	вбито	на	війні	
(13:25)

	4.	Людей	буде	покинуто	(13:26)

“Ті,	хто	врятувався”

Праведні	члени	дому	Ізраїля	в	добу	
тисячоліття

	1.	Вони	будуть	красивими	й	сла-
ветними	(14:2)

	2.	Плід	землі	буде	чудовим	для	них	
(14:2)

	3.	 Їх	будуть	називати	священними	
(14:3)

	4.	Господь	змиє	геть	їхній	бруд	
(14:4)

	5.	Господь	благословить	їх	захи-
стом	і	притулком	(14:5–6)
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2 Нефій 11–16

Поясніть, що клас досліджуватиме наслідки вчинків 
трьох груп людей. Хоча ці групи зображені мовою 
символів, їх можна розпізнати як групи з описань, 
які надає Ісая, і зі слів Нефія у 2-му Нефії 25–26 та 
28–30. Коли Ісая говорить про дім Якова у 2-му Нефії 
12–13, він говорить про весь дім Ізраїля його доби 
і в останні дні. У своїм пророцтві про дочок Сіону, 
він говорить про членів Церкви, які стали гордови-
тими і від світу. Коли він згадує “тих, хто врятувався” 
(2 Нефій 14:2), то говорить про членів дому Ізраїля, 
які, завдяки Спокуті Ісуса Христа і особистій правед-
ності, уникнуть вироків, що зійдуть на злочестивих.

Розділіть студентів на дві групи. Попросіть одну 
групу дослідити 2 Нефій 12:5 і 13:1–15, а іншу групу 
дослідити 2 Нефій 13:16–26. Попросіть першу групу 
знайти вироки, які впадуть на дім Якова, а другу 
групу попросіть знайти вироки, які впадуть на дочок 
Сіону. (Групі студентів, яка досліджує тему “Дочки 
Сіону”, можуть стати в пригоді відповідні виноски 
в Iсая 3:16–26 у Біблії Короля Джеймса, видання 
святих останніх днів англійською мовою). Зауважте, 
що дочки Сіону є частиною дому Якова, але про них 
окремо згадується в цих віршах. Надавши групам 
достатньо часу, попросіть їх скласти перелік їхніх 
знахідок під відповідним заголовком. (Третій стовп-
чик буде заповнено пізніше). Варіанти відповідей 
наведені в таблиці на с. 42.

Після того, як студенти дослідять 2 Нефій 13 попро-
сіть одного зі студентів вголос прочитати 2 Нефій 
14:2–6. (Студенти можуть спитати, чи є 2 Нефій 14:1 
пророцтвом про множинний шлюб. Поясніть, що 
співвідношення—сім жінок до одного чоловіка, є 
результатом війни, описаної у 2-му Нефії 13:25, а не 
відновленням практики множинного шлюбу). Разом із 
класом знайдіть благословення, якими втішатимуться 
люди, про яких говориться у 2-му Нефії 14:2–6. 
Попросіть студентів скласти список благословень у 
третьому стовпчику таблиці, як показано на с. 42.

Щоб	допомогти	студентам	застосувати	ці	пророцтва	
до себе, поставте деякі або всі з наступних питань:

•	 Iсая	сказав,	що	однієою	з	причин	таких	жахли-
вих страждань дому Якова було те, що їхня земля 
була “повна ідолами” (2 Нефій 12:8). Назвіть деякі 

форми ідолопоклонства сьогодні. (Кілька прикла-
дів див. Римлянам 1:25; Геламан 6:31).

•	 Iсая	пророкував	про	благословення,	які	отрима-
ють ті, “хто врятувався з Ізраїля” (2 Нефій 14:2) 
і ті, чий бруд було змито Господом (див. 2 Не-
фій 14:4). Як саме подолання спокус подібне 
до врятування? Як саме Господь допомагає нам 
врятуватися?

•	 Нефій	сказав,	що	слова	Ісаї	могли	допомогти	його	
народу “піднестися серцем і звеселитися за всіх 
людей”	(2	Нефій	11:8).	Що	ви	бачите	у	2-му	Нефії	
12–14 такого, що може викликати у вас радість?

•	 Ісая	пророкував	про	дочок	Сіону,	які	дозволять	
собі бути переможеними світом. Як ми можемо 
захиститися в своєму житті від впливу світу?

•	 Назвіть	деякі	благословення,	які	існуватимуть	під	
час Тисячоліття, і якими ми можемо насолоджува-
тися вже зараз?

•	 Як	слова	Ісаї	можуть	допомогти	нам,	коли	ми	при-
ймаємо у своєму житті важливі рішення? Як слова 
Ісаї можуть допомогти нам жити у небезпечні 
часи останніх днів?

Свідчіть про те, як послання Ісаї допомагає нам 
підготуватися до Другого пришестя Ісуса Христа. 
Допоможіть студентам зрозуміти, що їм не треба 
боятися подій останніх днів (див. 1 Нефій 22:17). 
Безпека й мир приходять, коли ми виконуємо запо-
віді і дослухаємося до голосу Господа.

2 Нефій 12:1–3; 15:13–30. Ісая пророкував, що 
Господь підніме прапор, щоб зібрати Ізраїль
Попросіть одного зі студентів прочитати 2 Нефій 
15:13. Поясніть, що діти Ізраїля потрапили у фізичну 
неволю до інших народів, коли зреклися Господа.

•	 Чим	духовний	стан	Ізраїля	нагадував неволю?

•	 Яким	чином	наші	гріхи	неволять	нас?	Як	ми	мо-
жемо звільнитися від цього поневолення?

Надавши описання деяких наслідків відступництва 
Ізраїля, Ісая дає конкретні застереження. Прочи-
тайте з класом 2 Нефій 15:18–23. Поясніть, що у 
цьому уривку Ісая повторює слово горе, що означає 
смуток і страждання. Кожного разу, після фрази горе 
тим, робіть невелику паузу. Заохотьте студентів 
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позначити це слово і ключові фрази, які описують 
ситуації, що призводять до смутку і страждань.

•	 Назвіть	деякі	вчинки	та	поведінку,	згадані	у	2-му	
Нефії 15:20–25, через які Господь гнівається на 
Свій народ?

•	 Що	ми	можемо	робити,	аби	уникнути	схожості	з	
людьми, описаними у віршах 20–23?

Ісая пророкував, що Господь підніме прапор, щоб 
зібрати Ізраїль. Напишіть на дошці наступне визна-
чення, узяте з An American Dictionary of the English 
Language, яке було зроблене й видане Ноа Уебсте-
ром у 1828 році:

Прапор:	“символізує	сигнал	до	зборів	або послання”

Попросіть одного зі студентів прочитати 2 Нефій 
15:26.

•	 Як	цей	прапор	пов’язаний	із	домом Ізраїля?

Ви можете попросити студентів прочитати вислов-
лювання Президента Джозефа Філдінга Сміта на 
с. 81 посібника для студентів.

Iсая пророкував, що люди “прийдуть, поспішаючи 
хутко”, відгукнувшись на послання прапора. Попро-
сіть одного зі студентів прочитати 2 Нефій 15:27–29, 
в якому міститься описання Ісаї того, як це відбу-
ватиметься.	Щоб	допомогти	студентам	зрозуміти	
це пророцтво, попросіть їх прочитати пояснення 
старійшини Ле-Гранда Річардса на с. 81 у посібнику 
для студентів.

•	 Чи	бачили	ви,	як	це	пророцтво	здійснилося	у	
вашому житті, у житті членів вашої сім’ї та друзів?

•	 Що	ми	можемо	робити,	щоб	сприяти	подальшому	
здійсненню цього пророцтва?

Попросіть одного зі студентів прочитати 2 Нефій 
12:2–3.

•	 Як,	на	ваш	погляд,	ці	вірші	пов’язані	з	пророцтвом	
про те, що Господь підніме прапор, щоб зібрати 
Ізраїль?	(Щоб	допомогти	студентам	відповісти	на	
це запитання, ви можете попросити їх прочитати 
висловлювання старійшини Ле-Гранда Річардса 

на с. 76 у посібнику для студентів, яке також до-
ступне на DVD до цього посібника A ).

Прочитайте наступне висловлювання Президента 
Гордона Б. Хінклі (1910–2008), 15-го Президента Цер-
кви (також доступне на DVD до цього посібника В ):

“З часів освячення Солт-Лейкського храму ми 
тлумачили ці вірші з Ісаї, … що стосувалися 
цього священного дому Господа. І про це 
місце, з дня його освячення, все більше людей 
у світі кажуть: “Ходіть та зберімось на гору Го-
сподню, до дому Бога Якового, і доріг Своїх Він 
нас навчить”.

“Я вірю і свідчу, що місія цієї Церкви полягає в 
тому, щоб бути прапором для народів і світлом 
для світу. Ви взяли на себе велике всеохоплю-
юче завдання, від якого не можна ні відступи-
тися, ні відмовитися. Ми прийняли завдання і 
вирішили виконати його, і з допомогою Бога 
ми це зробимо” (у Conference Report, Oct. 2003, 
86; або Ліягона, лист. 2003, сс. 82–83).

•	 Як	сучасні	храми	здійснюють	пророцтво,	запи-
сане у 2-му Нефії 12:2–3?

•	 Як	храми	допомагають	Церкві	“бути	прапором	
для народів”?

2 Нефій 16. Iсаю покликано бути пророком
Попросіть студентів прочитати короткий зміст роз-
ділу 2 Нефій 16. Попросіть їх назвати події, про які 
говориться у цьому розділі. Ви можете написати на 
дошці наступне:

Ісая	бачить	Господа. вірші	1–4

Гріхи	Ісаї	прощено. вірші	5–7

Ісаю	покликано	застерігати,	
закликати	до	покаяння	і	
пророкувати.

вірші	8–13
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2 Нефій 11–16

Попросіть одного зі студентів прочитати вголос 
2 Нефій 16:8. Після цього попросіть студентів по-
думки прочитати Aвраам 3:27.

•	 У	чому	ви	бачите	значущість	того	факту,	що	Ісая	
промовив ті самі слова, що і Спаситель під час 
доземної наради?

Щоб	підкреслити	важливість	покликання	Ісаї	і	його	
фігури серед інших пророків, поділіться наступним 
висловлюванням старійшини Джеффрі Р. Холланда, 
з Кворуму Дванадцятьох Апостолів:

“Ісая в усіх аспектах є видатним месіанським 
пророком Старого Завіту і, як такий, є найбільш 
помітним пророком цього літопису. Він більше 
за будь-яких інших свідків Старого Завіту бачив, 
писав і пророкував про пришестя Спасителя, 
як у середину часів, так і знову в останні дні. У 
Новому Завіті, Книзі Мормона, Ученні і Завітах 
та недавно знайдених документах, таких як Су-
вої Мертвого моря, його цитують більш часто, 
ніж будь-якого іншого пророка Старого Світу.

Навіть саме ім’я Ісаї (“Єгова спасає” або “Го-
сподь є спасінням”), здається, доводить те, що 
Ісаю підготовлено з народження—або, точніше 
сказати, ще до народження—свідчити про Ме-
сію, про божественність Христа, в очікуванні на 
Його Перше і Друге пришестя” (Christ and the 
New Covenant: The Messianic Message of the Book 
of Mormon [1997], 75–76, 77–78).

•	 Чого	навчав	старійшина	Холланд	про	значущість	
життя і служіння Ісаї?

•	 Для	виконання	якої	справи	Ісаю	було	
висвячено наперед?

Свідчіть про покликання Ісаї як пророка Бога.
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Вступ
Завдяки низці дивовижних одкровень, Ісая дізнався 
про народження і Друге пришестя Спасителя, стан 
землі в останні дні, мир і радість, які існуватимуть 
під час Тисячоліття та кінцеву поразку супротив-
ника. У цих одкровеннях, написаних за “спос[обом, 
у який] пророкували серед Юдеїв” (2 Нефій 25:1), 
також розповідається про майбутні події у дні Ісаї. 
Хоча одкровення допомагають нам зрозуміти си-
туацію у дні Ісаї, ви можете допомогти студентам 
зосередитися на їх значенні для останніх днів. Ми 
можемо читати їх з повною впевненістю, що в них 
містяться послання для нас в останні дні—послання 
застереження, миру й надії.

Вчення і принципи
•	 Ісус	Христос	народився,	щоб	царювати	як	Князь	

Миру (див. 2 Нефій 17–18; 19:1–7).

•	 Злочестиві	будуть	знищені	під	час	Другого	при-
шестя (див. 2 Нефій 19:8–21; 20).

•	 Зрештою	Сатана	зазнає	невдачі	у	протидії	Богові	
(див. 2 Нефій 24).

Запропонований хід уроку
2 Нефій 17–24. Ісая пророкував про 
народження і Друге пришестя Спасителя
Попросіть студентів відкрити їхні Писання на 2-му 
Нефії 17. Поясніть, що у 2-му Нефій 17–24 містяться 
пророцтва, які Господь дав через Ісаю. Ці пророц-
тва стосувалися як часів Ісаї, так і останніх днів. 
Щоб	допомогти	студентам	зрозуміти	це,	попросіть	
їх прочитати на сс. 81–82 посібника для студентів 
наступне: вступ до 11-го розділу, огляд та історичне 
тло 2-го Нефія 17–24 та цитату старійшини Далліна 
Х. Оукса.

Щоб	допомогти	студентам	зрозуміти	підтекст	
пророцтв Ісаї стосовно останніх днів, попросіть їх 
прочитати короткий зміст розділів 2 Нефій 17–24 
(ви можете сказати студентам, що заголовки до 
розділів у Книзі Мормона написав старійшина Брюс 
Р. Мак-Конкі з Кворуму Дванадцятьох Апостолів). 
Запропонуйте їм підкреслювати слова, які стосу-
ються пророцтв про народження і Друге пришестя 
Ісуса Христа. Попросіть студентів знайти принаймні 

Розділ 11
2 Нефій 17–24

одне згадування про це в кожному заголовку до роз-
ділу і розказати про знайдене. Їх відповіді можуть 
бути такими:

 1. Ісус Христос народиться (17 розділ).

 2. Він буде каменем спотикання для злочестивих 
(18 розділ).

 3. Він буде Князем Миру (19 розділ).

 4. Злочестиві будуть знищені при Другому пришесті 
(розділи 20 і 23).

 5. Господь підніме прапор, щоб зібрати Ізраїль 
(21 розділ).

 6. Під час Тисячоліття всі люди прославлятимуть 
Господа (22 розділ).

 7. Зібраний Ізраїль втішатиметься відпочинком і 
миром під час Тисячоліття (24 розділ).

Свідчіть про народження і Друге пришестя Спаси-
теля та про Його величну роботу в останні дні.

2 Нефій 17–18; 19:1–7. Ісус Христос 
народився, щоб царювати як Князь Миру
Попросіть студентів скласти якомога більший пере-
лік описових титулів Ісуса Христа. Запишіть їхні від-
повіді на дошці. Ви можете заохотити їх проглянути 
Путівник по Писаннях на сс. 80–84, щоб побачити 
велику кількість титулів і ролей Ісуса Христа. Коли 
студенти дадуть відповіді, попросіть їх прочитати 
2 Нефій 17:14. Додайте до переліка на дошці титул 
Еммануїл або обведіть його, якщо його вже напи-
сано. Спитайте студентів, чи знають вони, що озна-
чає назва цього титулу. Якщо ніхто не знає, що вона 
означає, попросіть їх прочитати визначення слова 
Еммануїл у Путівнику по Писаннях або на с. 85 у 
посібнику для студентів.

•	 Що	означає	титул	Еммануїл? 

Здійснення цього пророцтва відбувається у Новому 
Завіті в Maтвій 1:18–25. Попросіть студентів прочи-
тати цей уривок.

•	 Як	здійснилося	пророцтво	Ісаї	про	Еммануїла?

•	 Коли	у	своєму	житті	ви	відчували,	що	Господь	є	
дійсно Еммануїлом або що Він дійсно був з вами?
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2 Нефій 17–24

2 Нефій 19:6–7 є одним з найвідоміших пророцтв 
про Спасителя. Прочитайте цей уривок класу. 
Зазначте, що у 6-му вірші згадується п’ять титулів 
Ісуса Христа.

Напишіть назви цих п’яти титулів на дошці. Роз-
діліть клас на п’ять груп. Попросіть кожну групу 
добре обдумати значення одного з титулів. Попро-
сіть їх обговорити приклади того, як Ісус Христос 
виконував ці ролі під час Свого земного служіння, як 
Він виконує ці ролі зараз і як Він продовжуватиме 
виконувати їх під час Тисячоліття. Попросіть кожну 
групу призначити промовця, який підсумує їхні вис-
новки перед усім класом.

•	 Як	знання	про	те,	що	Ісус	Христос	виконує	ці	
ролі, може вплинути на спосіб нашого життя?

Якщо дозволяє час, попросіть студентів вивчити 
напам’ять 6-й вірш.

Скажіть студентам про любов, яку ви відчуваєте до 
Спасителя, і за благословення, які отримуєте кож-
ного дня, завдяки Йому. Ви також можете запросити 
студентів поділитися їхніми почуттями щодо цього.

2 Нефій 19:8–21; 20. Злочестиві будуть 
знищені під час Другого пришестя
Попросіть студентів прочитати (або перечитати) 
короткий зміст розділу 2 Нефій 20. У цьому розділі 
міститься пророцтво Ісаї про зруйнування Аси-
рії—пророцтво, яке вже здійснилося (див. Путівник 
по Писаннях, “Хронологія”, сс. 206–209). Втім, коли 
Ісая пророкував про зруйнування Асирії, він також 
пророкував про знищення злочестивих в останні 
дні. Нагадайте студентам про важливість прообразів 
у розумінні давніх пророцтв (див. 10 розділ цього 
посібника).

Поясніть, що у дні Ісаї дім Ізраїля було поділено на 
два царства. Коліна Юди і Веніямина, столицею яких 
був Єрусалим, утворили царство, яке було відоме 
як Юдея. Ісая належав до цього царства. Інші десять 
колін утворили царство на півночі, столицею якого 
був Сихем, що знаходився у Самарії. Вони стали 
відомі як царство Ізраїля. Вони також були відомі як 
Єфрем, оскільки коліно Єфрема було домінантним 
серед них. У той самий час асирійське царство на-
бувало могутності. (Див. у Путівнику по Писаннях, 

сс. 206–209 таблицю, в якій наведені деякі історичні 
події царства Юди та царства Ізраїля).

Напишіть на дошці наступні заголовки і посилання 
на Писання, але не пишіть пронумеровані відповіді 
у стовпчиках.

Ізраїльське царство
2	Нефій	19:8–10,	13,	
17–20; 20:1–2

Асирія
2	Нефій	20:5–15

	1.	Гордість	(19:9–10)

	2.	Не	шукають	Господа	
(19:13)

	3.	Лицемірство	і	злі	
вчинки	(19:17)

	4.	Егоїзм	і	пожадливість	
(19:19–20)

	5.	Відвертання	від	бідних	
і	нужденних	(20:2)

	1.	Бажання	знищити	
інших	(20:7)

	2.	 Ідолопоклонство	
(20:11)

	3.	Гордовитість—
“пихаті	погляди”	і	хва-
стощі	(20:12–14)

	4.	Неспроможність	
визнати	владу	Бога	
(20:15)

Розділіть клас на дві групи. Попросіть одну групу 
дослідити вірші у першому стовпчику і знайти гріхи 
царства Ізраїля. Попросіть іншу групу дослідити 
вірші у другому стовпчику і знайти гріхи асирійців. 
Відвівши студентам достатньо часу, попросіть їх на-
писати свої відповіді на дошці. Варіанти відповідей 
наведені вище.

Поясніть, що після більш як 200 років злочестиво-
сті, десять колін царства Ізраїля були завойовані 
асирійцями, які забрали багатьох людей у полон 
до Асирії. Ці десять колін стали відомими як десять 
загублених колін.

Асирійці також страждали через наслідки своєї 
злочестивості. Хоча вони і були могутнім наро-
дом, їм так і не вдалося створити стабільний полі-
тичний устрій, і зрештою їх підкорили мідяни та 
вавилоняни.

Знову зверніться до таблиці на дошці. Поставте на-
ступні запитання, щоб допомогти студентам зрозу-
міти значення пророчих застережень Ісаї стосовно 
останніх днів:

•	 Як	ці	проступки	проявляються сьогодні?
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Розділ 11

•	 Як	ми	можемо	протистояти	цим	злим	
схильностям?

Допоможіть студентам зрозуміти, якими будуть 
наслідки цих проступків в останні дні, попросивши 
шістьох студентів прочитати наступні вірші: 2 Не-
фій 20:16, 17, 23, 26, 33, 34. Запропонуйте сту-
дентам стежити у власних Писаннях за читанням 
цих віршів і позначати слова, в яких описуються 
провіщені вироки.

•	 Про	які	види	знищення	для	злочестивих	в	останні	
дні сказав Господь? (Голод, спалення, бичування, 
винищення, страх, вони будуть відрізані або зру-
бані, падіння царств).

Попросіть одного зі студентів прочитати 2 Нефій 
20:20–22. Потім зверніть увагу студентів на фразу 
“спиратися на” у 20-му вірші.

Поясніть, що у цьому уривку, слово спиратися 
означає укріпитися на чомусь, як на фундаменті, або 
покласти надію на щось чи на когось, або ж дові-
ритися чомусь чи комусь. Нехай той самий студент 
знову прочитає 20–22 вірші, заміняючи фразу “спи-
ратися на” одним з цих визначень.

•	 Як	це	пояснення	допомагає	вам	зрозуміти	
ці вірші?

•	 Чого	навчав	Ісая	про	обминання	зла	і	уникнення	
майбутніх вироків?

•	 Що	Господь	дав	у	наші	дні,	щоб	допомогти	“спи-
ратися на” Нього?

2 Нефій 21. Стебло, віта і коріння Єссея
Корисну інформацію до цього розділу, див. в Ученні 
і Завітах 113 та на сс. 89–90 посібника для студентів.

2 Нефій 22. Тисячоліття буде періодом миру 
й радості, який триватиме тисячу років
Попросіть студентів прочитати (або перечитати) 
короткий зміст розділу 2 Нефій 22, в якому пояс-
нюється, що цей розділ стосується Тисячоліття. У 
цьому розділі містяться два вислови подяки. Нехай 
студенти подумки прочитають 2 Нефій 22.

•	 Що	говоритимуть	праведні	під	час	Тисячоліття	
відповідно до віршів 4–6?

Зверніть увагу на те, що навіть після руйнівних 
подій, які передуватимуть Другому пришестю (див. 
УЗ 45:33, 39–42; 88:87–91; 133:49), люди прославля-
тимуть Господа за Його великодушність і доброту 
(див. 2 Нефій 22:1–2; УЗ 133:40–52).

•	 За	які	справи	Господа,	люди	хвалитимуть	Його	
під час Тисячоліття, відповідно до віршів 1–2?

Свідчіть про те, що Тисячоліття дійсно наближа-
ється, і про те, як ми з радістю можемо очікувати 
того часу.

2 Нефій 24. Зрештою Сатана зазнає невдачі  
у протидії Богові
Намалюйте на дошці наступну таблицю, але у дру-
гому стовпчику поки що нічого не пишіть:

2 Нефій 24 Господь:

вірш	1 Змилується	над	Своїм	народом.

вірш	2 Приведе	Свій	народ	в	обіцяні	їм	
землі.

вірш	3 Дасть	Своєму	народові	від-
починок	від	смутку,	страху	і	
залежності.

вірш	5 Покладе	край	владі	злочестивих.

Нехай студенти подумки прочитають 2 Нефій 24:1–8 
і знайдуть те, що Господь робитиме для Свого на-
роду в останні дні. Надавши студентам достатньо 
часу, обговоріть ці вірші, запрошуючи їх поділитися 
знайденим. Записуйте спостереження студентів на 
дошці. Варіанти відповідей наведені вище.

Попросіть студентів прочитати 2 Нефій 24:12–20 
і знайти слова, в яких говориться про кінцеву 
долю Люцифера.

•	 Що	станеться	з	Сатаною	згідно	з	пророцтвом Ісаї?

•	 Що	стало	причиною	того,	що	Сатану	було	ви-
гнано з доземного світу?

Поділіться своєю вдячністю за знання про те, що 
Господь переможе і що Сатана зазнає невдачі. Ви 
також можете запросити студентів свідчити.
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2 Нефій 25–27

Вступ
Процитувавши деякі писання Ісаї (див. 2 Нефій 
12–24), Нефій додав власний натхненний комен-
тар. Висловлювання Нефія стосовно пророцтв Ісаї 
можуть бути підсумовані за трьома категоріями. 
Перша—він підтвердив, що Ісус Христос є єдиним 
джерелом спасіння. Друга—він застеріг читачів 
в останні дні про велике зло: гордовитість, ору-
дування священиків та таємні змови. Третя—він 
процитував ще одне пророцтво Ісаї, наголосивши 
на Відновленні євангелії Ісуса Христа та появі Книги 
Мормона. Коли студенти обговорюватимуть вчення 
Нефія, то зможуть побачити, як Книга Мормона 
свідчіть про місію Спасителя і надає засоби від зла 
в останні дні.

Вчення і принципи
•	 Спасіння	приходить	лише	через	Ісуса	Христа	

(див. 2 Нефій 25:19–30).

•	 Гордовитість,	таємні	змови	та	орудування	свяще-
ників будуть каменями спотикання для багатьох 
в останні дні (див. 2 Нефій 26:20–31).

•	 В	останні	дні	Господь	здійснить	“чудову	роботу	
і диво” (див. 2 Нефій 27).

Запропонований хід уроку
2 Нефій 25:1–8. Дух пророцтва робить 
євангельські істини зрозумілими
Попросіть студентів подумки прочитати 2 Нефій 
25:1–8 і знайти слова, які допоможуть людям розу-
міти пророцтва Ісаї. Відвівши студентам достатньо 
часу, попросіть їх поділитися знайденим. Ви можете 
записати їхні відповіді на дошці. Відповіді можуть 
бути такими:

	1.	Розуміння	способу	пророкування	серед	юдеїв	у	дні	
Ісаї	(див.	вірш	1).

	2.	Сповнення	духом	пророцтва	(див.	вірш	4).

	3.	Навчання	у	спосіб	юдеїв	у	дні	Ісаї	(див.	вірш	5).

	4.	Знання	країв	навколо	Єрусалима	за	днів	Ісаї	(див.	
вірш	6).

	5.	Життя	у	часи	здійснення	пророцтв	Ісаї	(див.	вірш	8).

Розділ 12
2 Нефій 25–27

Зазначте, що не всі члени Церкви можуть здобути 
досконале розуміння щодо пунктів 1, 3 і 4 у переліку 
вище. Однак кожен може отримати дух пророцтва 
і, завдяки тому, що ми живемо в останні дні, ми 
можемо знаходити свідчення поступового здійс-
нення пророцтв Ісаї. І хоча ми не можемо бачити 
здійснення всіх , ми можемо знати, що події, про які 
пророкував Ісая, відбуваються навколо нас.

Попросіть одного зі студентів прочитати 2 Нефій 
25:4, а потім запросіть іншого студента прочитати 
Об’явлення 19:10.

•	 Що	в	Об’явлення	19:10	визначається	як	дух	
пророцтва?

Якщо ви записали на дошці відповіді студентів, 
додайте до них Свідчення про Ісуса. Запропонуйте 
студентам написати на полях їхніх Писань навпроти 
2 Нефій 25:4, Об’явлення 19:10.

•	 Чому,	на	вашу	думку,	пророцтва	Ісаї	більше	зро-
зумілі тим, у кого є свідчення про Ісуса Христа?

Коли студенти вивчатимуть пророцтва Ісаї, за-
охотьте їх знаходити посилання на Спасителя та 
Його спокутну жертву.

2 Нефій 25:19–30. Спасіння приходить  
лише через Ісуса Христа
Нехай студенти переглянуть 2 Нефій 25:19–30 і 
звернуть увагу на те, скільки разів там зустрічається 
слово Христос. Спитайте, чи знає хто-небудь у 
класі, що означає це слово. Якщо цього ніхто не 
знає, попросіть студентів знайти визначення під 
назвою “Ісус Христос” у Путівнику по Писаннях і 
прочитати його.

•	 Яким	чином	титул	Христос відображає місію 
Спасителя?

Поділіться наступним висловлюванням, в якому 
старійшина Гері Дж. Коулман, сімдесятник, свідчить 
про найголовнішу значимість Спасителя у нашому 
житті:
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Розділ 12

“За великим планом Бога нам був даний Спаси-
тель. Усі люди віку відповідальності грішать і 
мусять пройти через смерть наприкінці нашого 
земного життя. Тому Бог послав Ісуса Христа, 
щоб Той виконав план, допомагаючи нам пере-
могти гріх і смерть. Ісус є нашим Спасителем 
і Викупителем. Завдяки Його спокутній жертві 
заради кожного з нас, Він допомагає нам подо-
лати гріх через покаяння та хрищення. Завдяки 
Його воскресінню у кожного з’явилася можли-
вість перемогти смерть і встати з могили. Ми 
маємо віру, щоб слідувати за Ісусом і уподібню-
ватися Йому. О як сильно ми любимо нашого 
Друга,	Господа	Ісуса	Христа,	завдяки	Чиєму	
єдиному “ імені, дано[му] під небесами, … що 
ним би [ми могли] спастися” [ 2 Нефій 25:20.] Я 
знаю, що Ісус спасає нас від наслідків гріха та 
смерті” (у Conference Report, Apr. 2000, 35; або 
Ліягона, лип. 2000, сс. 34–35).

Попросіть студентів подумки дослідити 2 Нефій 
25:23–30 і знайти проголошення і вчення Нефія про 
Спасителя. Надавши студентам достатньо часу, по-
просіть їх розбитися на пари і порівняти знайдене 
ними в цих віршах. Попросіть кожного студента ви-
брати одне з висловлювань Нефія і розказати, чому 
це конкретне висловлювання є важливим.

Коли студенти завершать обговорення в парах, 
зверніть їхню увагу на вірш 26.

•	 Нефій	навчав,	що	благодаттю	ми	спасенні	“після	
всього,	що	ми	можемо	зробити”.	Що	включає	в	
себе “вс[е], що ми можемо зробити”? (Див., напри-
клад, Mосія 4:29–30; Aлма 24:11; УЗ 58:26–27    .)

•	 Як	Нефій	та	інші	допомагали	своїм	дітям	зосере-
джуватися на Ісусі Христі?

•	 Як	саме	ми	можемо	“говори[ти]	про	Христа,	…	
втіша[ти]ся у Христі … [і] проповіду[вати] Христа”?

•	 Як	ми	можемо	здобувати	знання	про	Спасителя	і	
застосовувати принципи Спокути у нашому житті?

Попросіть студентів розказати про те, які благосло-
вення вони отримали у своєму житті, коли визнали 

Спасителя джерелом спасіння. Ви також можете 
свідчити про це.

2 Нефій 26:20–31. Гордовитість, таємні змови 
та орудування священиків будуть каменями 
спотикання для багатьох в останні дні
Намалюйте на дошці наступну таблицю, але не впи-
суйте в неї слова і фрази, наведені під віршами:

Злочестивість в останні дні—2 Нефій 26

вірші	20–21 вірш	22 вірші	29–30

гордовитість,	
заздрість,	
суперечки,	
злоба

таємні	змови орудування	
священиків

Розділіть студентів на три групи. Роздайте по 
одному уривку кожній групі студентів. Попросіть 
кожну групу дослідити їх вірш або вірші, щоб 
знайти згадки про описання гріхів, які, за словами 
Нефія, поширяться в останні дні. Коли групи знай-
дуть описані Нефієм гріхи, напишіть їхні відповіді 
на дошці, як показано вище.

Щоб	допомогти	студентам	зрозуміти	значення	фрази	
орудування священиків, запропонуйте їм перегля-
нути визначення Нефія про це у 2-му Нефії 26:29–31. 
Вони також можуть прочитати висловлювання 
старійшини М. Рассела Балларда, з Кворуму Дванад-
цятьох Апостолів, на с. 98 посібника для студентів 
(також доступне на DVD до цього посібника A ).

Дайте вказівку всім трьом групам дослідити їхні 
вірші знову, щоб визначити ставлення та вчинки, які 
є результатом кожного проступку. Надавши студен-
там достатньо часу, попросіть по одному студенту 
з кожної групи написати на дошці те, що знайшли 
їхні групи.

•	 Чому,	на	вашу	думку,	ці	гріхи	є	мерзенними	
для Господа?

•	 Що	ми	можемо	робити,	щоб	боротися	зі	злом,	
описаним у цьому пророцтві? Яка порада 
пророків останніх днів може допомогти нам 
залишатися вірними?
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2 Нефій 25–27

2 Нефій 27. В останні дні Господь 
виконуватиме “чудову роботу і диво”
До початку уроку на дошці або на роздатковому 
матеріалі підготуйте наступну таблицю. Не вносьте 
інформацію з третього стовпчика.

Попросіть студентів прочитати короткий зміст 
розділу 2 Нефія 27. Поясніть, що в цьому розділі 
міститься одне з найважливіших пророцтв стосовно 
Відновлення в останні дні—пророцтво про появу 
Книги Мормона. Також поясніть, що у 2-му Нефії 26 
та 27 міститься багато важливих деталей, яких немає 
в пророцтві Ісаї у біблійному літописі. Ці додаткові 
деталі можуть стосуватися як відновлення тексту 
Ісаї, так і натхненних слів Нефія про те, чого навчав 
Ісая.	Щоб	допомогти	студентам	знайти	ці	додаткові	
деталі, покажіть їм таблицю. Попросіть їх порівняти 
вірші в Iсая 29 з відповідними віршами у 2-му Нефії 
26 та 27.

Коли студенти порівняють ці вірші, заохотьте їх 
знайти істини, пов’язані з появою Книги Мормона, 
що містяться у 2-му Нефії 26 та 27, і яких немає в 
Iсая 29. Запропонуйте їм позначити ці слова у своїх 
примірниках Книги Мормона. Надавши студентам 
достатньо часу, попросіть їх обговорити їхні зна-
хідки. Ви можете записати знайдене ними на дошці. 
Можливі варіанти відповідей наведені у третьому 
стовпчику таблиці.

Ісая 29 2 Нефій 26–27 Додаткові істини у Книзі Мормона

1–3 немає

Немає 27:1 Пророцтво	буде	здійснене	в	останні	дні.

4–5 26:15–18 Слова,	які	вийдуть	“із	землі”,	будуть	написані	нащадками	Нефія	і	нащад-
ками	його	братів.

6–10 27:2–14 Книгу	буде	дано	чоловікові	(Джозефу	Сміту),	який	потім	передасть	її	
іншому	чоловікові	(Мартіну	Гаррісу).	Трьом	свідкам	буде	дозволено	поба-
чити	книгу.	Інші	також	свідчитимуть	про	книгу.

11–12 27:15–23 Надано	додаткові	подробиці	про	передачу	цих	слів	освіченому	(див.	також	
Джозеф	Сміт—Історія	1:63–65).

13–24 27:24–35 У	2-му	Нефії	27:24–25	пояснюється,	Хто	є	автором	цих	слів.

•	 Як	саме	це	давнє	пророцтво	зміцнює	ваше	
свідчення про Книгу Мормона і Відновлення 
Господньої Церкви?

Нехай один зі студентів прочитає 2 Нефій 27:25–26.

•	 Що,	за	словами	Ісаї,	Господь	робитиме	для	Свого	
народу в останні дні?

•	 Як	саме	Книга	Мормона	є	частиною	“чудової	ро-
боти і дива”, які відбуваються по всьому світі?

Щоб	допомогти	студентам	відповісти	на	це	за-
питання, попросіть їх прочитати наступні вірші: 
2 Нефій 27:29–30, 33–35; 28:2. Запропонуйте їм 
позначити слова, в яких говориться про благосло-
вення, що прийдуть з появою Книги Мормона.

•	 Якими	способами,	як	ви	можете	бачити,	ці	обі-
цяння і благословення здійснюються в наші дні?

•	 Як	ми	можемо	брати	більш	активну	участь	у	допо-
мозі іншим в отриманні цих благословень?

Поясніть, що готуючись до наступного уроку, сту-
денти мають прочитати розділи, де Нефій продов-
жує пророкувати про Книгу Мормона, а також про 
ставлення деяких людей у світі до неї. Поділіться 
своїм свідченням про появу Книги Мормона.
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Розділ 13

Вступ
У 2-му Нефії 28–30, Нефій описує деякі непрості 
умови останніх днів. Коли ви навчатимете з його 
слів, які містяться у 2-му Нефії 28, то зможете до-
помогти студентам упізнати “пусті і дурні вчення”, 
тобто мирський вплив і ставлення, які можуть 
вразити їхню віру. Коли ви навчатимете з про-
роцтва Нефія у 2-му Нефії 29 і скажете про його 
зв’язок з пророцтвом Ісаї у 2-му Нефії 27, студенти 
можуть дізнатися, як допомагати іншим прийняти 
Книгу Мормона як другого свідка про Ісуса Христа. 
Зрештою, вивчаючи 2 Нефій 30, ви і ваші студенти 
отримаєте нагоду розглянути умови, які існувати-
муть під час Тисячоліття. Допоможіть студентам 
побачити винагороди, які чекатимуть на завітний 
народ Господа.

Вчення і принципи
•	 В	останні	дні	багато	людей	будуть	обмануті	лже-

вченнями (див. 2 Нефій 28).

•	 Книга	Мормона	приєднується	до	Біблії	у	свідченні	
про те, що Господь є Богом (див. 2 Нефій 29).

•	 Послушність,	покаяння	і	віра	в	Ісуса	Христа	готу-
ють нас до того, щоб ми стали завітним народом 
Господа (див. 2 Нефій 30:1–8).

Запропонований хід уроку
2 Нефій 28. В останні дні багато людей 
будуть обмануті лжевченнями
Коли студенти вивчатимуть 2 Нефій 28, попросіть їх 
добре обміркувати, який зв’язок існує між лжевчен-
ням і гордістю.

Намалюйте на дошці наступну таблицю:

2	Нефій	28:1–8 2	Нефій	28:9–16

2	Нефій	28:17–24 2	Нефій	28:25–32

Розділ 13
2 Нефій 28–30

Розділіть клас на чотири групи. Попросіть кожну 
групу дослідити і обговорити один з блоків Писань, 
записаних на дошці. Попросіть групи виявити лже-
вчення, які, відповідно до пророцтва Нефія, поши-
ряться в останні дні. Відвівши групам достатньо 
часу, дайте їм завдання скласти на дошці перелік 
лжевчень, знайдених ними в їхньому блоці Писань. 
Наступні запитання можуть допомогти вам провести 
обговорення:

•	 В	чому	полягає	хибність	кожного	з	цих вчень?

•	 Що,	на	ваш	погляд,	робить	ці	вчення	привабли-
вими	для	такої	великої	кількості	людей?	Що	ми	
можемо робити, щоб протистояти спокусам, які 
несуть у собі такі вчення?

Поясніть, що Нефій застерігав про гординю в ос-
танні дні. Попросіть студентів переглянути вірші 
7–16 і знайти слово гордовитість та інші слова і 
фрази, які її описують.

•	 Які	слова	і	фрази	ви	знайшли?	Що	в	цих	словах	і	
фразах	говориться	про	гордовитість?	Чому	гордо-
витість є таким небезпечним гріхом?

•	 Як	ми	можемо	бути	“покірними	послідовниками	
Христа”? (2 Нефій 28:14).

•	 Який	підтекст	криється	у	віршах	20–22	стосовно	
методів Сатани?

Свідчіть про те, як Книга Мормона може допомогти 
нам чинити опір лжевченням, з якими ми стикаємося 
в останні дні.

2 Нефій 29. Книга Мормона приєднується до 
Біблії у свідченні про те, що Господь є Богом
Попросіть студентів розглянути 2 Нефій 27, а також 
короткий зміст розділу. Попросіть одного зі студен-
тів прочитати 2 Нефій 29:1–2.

•	 У	чому	ви	бачите	схожість	між	2-м	Нефієм	27	та	
2-м Нефієм 29?

Пересвідчіться, що студенти розуміють, що у 2-му 
Нефії 29 Нефій продовжує говорити на теми, яких 
навчав Ісая у 2-му Нефії 27.

•	 В	якому	сенсі	Книга	Мормона	є	“предивною	
роботою” (2 Нефій 29:1), яка виконується у 
світі сьогодні?
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2 Нефій 28–30

•	 Що,	на	вашу	думку,	Господь	має	на	увазі	під	сло-
вами “врятувати [Своїх] людей”? (2 Нефій 29:1). Як 
Господь використовує для цього Книгу Мормона?

•	 Як	слова	Книги	Мормона	“засвищуть	до	краю	
землі”? 2 Нефій 29:2). Ви можете попросити сту-
дентів прочитати цитати Президента Езри Тефта 
Бенсона і Президента Гордона Б. Хінклі на сс. 
105–106 у посібнику для студентів. Висловлю-
вання Президента Бенсона також доступне на 
DVD до цього посібника A ).

Поясніть, що незважаючи на “предивні” обставини 
появи Книги Мормона і її мету, велика кількість 
людей не прийме її. Попросіть одного зі студентів 
прочитати 2 Нефій 29:3.

Поясніть, що решта цього розділу адресована Го-
сподом людям, які кажуть, що в Біблії містяться всі 
слова Бога. Попросіть студентів самостійно або в 
парах прочитати 2 Нефій 29:7–14, позначаючи в осо-
бистих Писаннях, що доводить світові поява Книги 
Мормона. Надавши студентам достатньо часу, 
попросіть їх розповісти про знайдене. Серед їхніх 
відповідей можуть бути такі:

 1. Бог пам’ятає Своїх дітей у кожному народі і поси-
лає Свої слова всім людям (див. вірш 7).

 2. Люди не повинні ремствувати, коли отримують 
більше слова Господа (див. вірш 8).

 3. Господь звертається з тими самими словами до 
всіх народів (див. вірш 8).

 4. Господь завжди Той Самий і промовляє згідно з 
власною волею (див. вірш 9).

 5. Люди не повинні вважати, що Біблія містить 
усі слова Господа, або що Господь не повелів 
написати ще більше слів (див. вірш 10; див. також 
Bible Dictionary, “Lost Books”).

 6. Господь заповідав усім людям, в усіх народах 
записувати Його слова (див. вірш 11).

 7. Господь судитиме народи за книгами, які Він по-
велів написати (див. вірші 11–12).

 8. Слова трьох книг Писань—Біблії, Книги Мормона 
і літопису загублених колін Ізраїля, будуть свід-
ченнями в останні дні (див. вірш 13; зазначте, що 

іншими свідченнями є Учення і Завіти, Дорого-
цінна Перлина і вчення пророків останніх днів).

 9. Писання всіх народів будуть об’єднані, щоб пока-
зати, що Господь є Бог (див. вірш 14).

•	 Що	справляє	на	вас	враження	у	відповіді	Господа,	
яка міститься в цих віршах? Як ви переконалися в 
істинності Його слів?

•	 Як	ми	можемо	використовувати	2	Нефій	29,	щоб	
розвіяти сумніви людей щодо Книги Мормона?

Якщо доречно, попросіть колишніх місіонерів у 
класі розповісти про їх досвід, коли вони ділилися 
посланням про Книгу Мормона із зацікавленими 
Церквою. Поясніть, що вони можуть розказати про 
випадки, коли люди з готовністю приймали або не 
приймали цю книгу, або коли їм було важко при-
йняти її. Спитайте цих колишніх місіонерів, чого 
вони навчилися з цього досвіду. Ви також можете 
розповісти про свій досвід і те, чого ви навчилися.

2 Нефій 30:1–8. Послушність, покаяння і віра 
в Ісуса Христа готують нас до того, щоб ми 
стали завітним народом Господа
Нехай студенти подумки прочитають 2 Нефій 
30:1–2.

•	 Відповідно	до	слів	Нефія,	що	повинна	зро-
бити людина, щоб долучитися до завітного 
народу Господа?

•	 Чому,	на	вашу	думку,	коли	ми	укладаємо	завіти	з	
Господом,	не	можна	обійтися	без	покаяння?	Чому,	
на ваш погляд, необхідно вірити в Ісуса Христа?

Попросіть шістьох студентів прочитати вголос по 
одному віршу 2 Нефій 30:3–8. Попросіть їх знайти, 
яке знання нащадки Нефія і юдеї знову отримають в 
останні дні. (Ви можете зазначити, що у 2-му Нефії 
30:1–8, Нефій згадує ті самі групи людей, що і Моро-
ній на титульній сторінці Книги Мормона: іновірців, 
юдеїв та ламанійців).

•	 Як,	на	ваш	погляд,	це	знання	допоможе	розсія-
ному Ізраїлю знову долучитися до завіту?

•	 Де	перебуває	Господній	народ,	відповідно	до	
вірша 8?

•	 Що	ми	можемо	робити,	щоб	допомогти	іншим	
укласти завіти з Господом і дотримуватися їх?
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Розділ 13

2 Нефій 30:9–18. Під час Тисячоліття, Сатана 
не матиме влади над серцями людей
Нефій пророкував, що перед настанням тисячоліт-
нього царювання Спасителя на землі серед людей 
буде великий поділ. Попросіть одного зі студентів 
прочитати 2 Нефій 30:9–10. Ви також можете попро-
сити студентів прочитати Учення і Завіти 63:54.

•	 Який	доказ	цього	зростаючого	поділу	між	злоче-
стивістю і праведністю ви бачите в наш час?

Поясніть, що у 2-му Нефії 30:12–15, Нефій повторює 
одне з пророцтв Ісаї стосовно Тисячоліття (див. 
2 Нефій 21:6–9). Потім він додає до пророцтва Ісаї 
свої слова і вдається в більші деталі. Попросіть 
одного зі студентів прочитати вірші 16–18. Зверніть 
увагу студентів на обіцяння, що “Сатана не матиме 
більше влади над серцями дітей людських на довгий 
час”. Потім попросіть одного зі студентів прочитати 
1 Нефій 22:26.

•	 Чому	Сатана	не	матиме	влади	над	
серцями людей?

Прочитайте наступне висловлювання Президента 
Спенсера В. Кімбола (1895–1985), 12-го Президента 
Церкви:

“Коли Сатану буде зв’язано в окремо взятому 
домі, коли Сатану буде зв’язано в окремо взя-
тому житті, то в тому домі і в тому житті Тися-
чоліття вже почнеться” (The Teachings of Spencer 
W. Kimball, ed. Edward L. Kimball [1982], 172).

Свідчіть про принцип, якого навчав Президент 
Кімбол. Попросіть студентів обдумати те, що вони 
можуть робити для отримання благословень, які 
існуватимуть в Тисячолітті.
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2 Нефій 31–33

Вступ
Виголошуючи перед народом своє останнє по-
слання, Нефій навчав вченню Христа “згідно з 
простотою [його] пророкування” (2 Нефій 31:2). Він 
навчав, що ми повинні наслідувати приклад Ісуса 
Христа, каятися у своїх гріхах, христитися, отри-
мати Святого Духа і витерпіти до кінця. Це “вчення 
Христа” було явлене голосом Ісуса Христа і під-
тверджене голосом Батька (див. 2 Нефій 31:12, 15). 
Нефій проголосив, що, якщо ми дотримуватимемося 
вчення Христа, то здобудемо вічне життя (див. 2 Не-
фій 31:20).

Продовжуючи своє послання, Нефій заохотив нас 
“бенкету[вати] словами Христа” (2 Нефій 32:3), 
“отрима[ти] Святого Духа” (2 Нефій 32:5) і “моли-
тися завжди” (2 Нефій 32:9). Коли ви навчатимете з 
послання Нефія, то можете запевнити студентів у 
тому, що, якщо вони житимуть за спонуканнями Свя-
того Духа, Той “покаже [їм] усе, що [їм] слід робити” 
(2 Нефій 32:5).

Нефій завершив своє послання проханням до нас 
повірити в Ісуса Христа. Він навчав, що коли ми 
віримо в Христа, ми готові отримувати Його слова, 
які містяться в Писаннях (див. 2 Нефій 33:10). Ви 
можете допомогти студентам побачити, як їхня віра 
в Господа Ісуса Христа розширює їхнє розуміння і 
вдячність за Його слова, які проголошуються проро-
ками останніх днів.

Вчення і принципи
•	 Вчення	Христа	веде	до	вічного	життя	(Див.	2 Не-

фій 31).

•	 Слова	Христа	і	Святий	Дух	навчають	нас	тому,	що	
нам слід робити (див. 2 Нефій 32; 33:1–5).

•	 Ті,	хто	вірять	в	Ісуса	Христа,	також	повірять	сло-
вам Нефія (див. 2 Нефій 33:3–15).

Запропонований хід уроку
2 Нефій 31. Вчення Христа веде до  
вічного життя
Напишіть на дошці Вчення Христа. Зазначте, що 
Нефій використовує цю фразу у 2-му Нефії 31:2, 21.

Розділ 14
2 Нефій 31–33

Наведіть наступне висловлювання, в якому старій-
шина Джеффрі Р. Холланд, з Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів, говорить про простоту і ясність “вчення 
Христа”, якого нас навчають в Книзі Мормона:

“Вчення Христа”, як про це навчав Нефій у 
своїй величній підсумковій промові, зосереджу-
ється на вірі в Господа Ісуса Христа, покаянні, 
хрищенні зануренням у воду, отриманні дара 
Святого Духа і на тому, щоб витерпіти до кінця. 
… “Вчення Христа”, як воно подано в Книзі 
Мормона, просте і пряме. Воно зосереджується 
безпосередньо на перших принципах єванге-
лії, включаючи заохочення витерпіти до кінця, 
вистояти, не відступати. Дійсно, саме в ясності 
й простоті сила впливу “вчення Христа”. …

“…Вчення Христа не є складним. Воно є гли-
боко, прекрасно, безхитрісно ясним і доверше-
ним” (Christ and the New Covenant: The Messianic 
Message of the Book of Mormon [1997],49–50, 56).

Поясніть, що у 2-му Нефії 31 Нефій викладає 
вчення Христа.

Попросіть студентів дослідити 2 Нефій 31:5–9 і 
знайти причини, чому Ісуса Христа було хрищено. 
Напишіть відповіді студентів на дошці. Вони можуть 
сказати, що Його було хрищено, щоб виконати всю 
праведність, упокорити Себе перед Батьком, укласти 
завіт бути слухняним, здобути право увійти в целесті-
альне царство і дати нам приклад для наслідування.

Попросіть студентів подумки прочитати 2 Нефій 
31:10–18. Попросіть їх продивитися ці вірші, щоб 
побачити, чого вони можуть навчитися про віру, 
покаяння, хрищення, дар Святого Духа і терпіння 
до кінця. Поясніть, що вони мають знайти значення 
вчень Нефія, а також окремих слів. Наприклад, крім 
слова віра, вони мають знайти і приклади віри.

Надавши студентам достатньо часу для читання і 
обдумування, допоможіть їм обговорити те, про що 
вони	дізналися.	Щоб	допомогти	їм	зрозуміти	фун-
даментальну природу принципів і обрядів, про які 
згадується в цих віршах, розгляньте ці принципи і 
обряди один за одним.
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Розділ 14

Пересвідчіться, що студенти розуміють, як необхідні 
нам кожен принцип і обряд, щоб отримувати пов-
ноту благословень Спокути. Ці принципи і обряди 
служать фундаментом вчення Ісуса Христа, оскільки 
вони необхідні для нас, щоб ми могли прийти 
до Нього.

Поставте студентам деякі або всі з наступних запи-
тань, щоб скерувати їх до обговорення:

•	 Крім	наведених	причин	для	хрищення	Ісуса,	які	
ще є причини того, чому нам потрібно христи-
тися?	(Щоб	отримати	Святого	Духа	[див.	вірші	
12–14], отримати відпущення своїх гріхів [див. 
вірш 17] і стати членами Церкви [див. УЗ 20:37]).

•	 Що	ви	дізналися	про	віру,	коли	досліджували	ці	
вірші? Про покаяння? Про хрищення? Про дар 
Святого Духа? Про терпіння до кінця?

•	 Як	кожен	з	перших	принципів	і	обрядів	пов’язані	
зі Спокутою Ісуса Христа?

•	 Яким	чином	кожен	пункт	у	вченні	Христа	веде	до	
наступного пункту? Наприклад, як віра веде до 
покаяння? Як Святий Дух допомагає нам витерпіти 
до кінця?

•	 Як	саме	всі	ці	принципи	і	обряди	пов’язані	
між собою?

Допоможіть студентам зрозуміти, що покаяння і 
хрищення не є входом до целестіального царства. 
Вони служать воротами до путі, що веде до віч-
ного життя. Попросіть студентів дослідити 2 Нефій 
31:19–20 і знайти принципи, яких ми мусимо дотри-
муватися, щоб отримати вічне життя. Заохотьте сту-
дентів підкреслити ці принципи в їхніх Писаннях.

•	 Що	ми	повинні	зробити,	крім	покаяння	і	хри-
щення, щоб отримати вічне життя?

•	 Що	означає	слово	непохитний? Як це слово опи-
сує наш прогрес на шляху до вічного життя?

•	 Чому,	на	вашу	думку,	любов	до	всіх	людей	є	обо-
в’язковою для того, щоб отримати вічне життя?

•	 Як	слова	у	2-му	Нефії	31:16	допомагають	пояснити	
значення фрази “витерпіти до кінця”?

•	 Ви	можете	заохотити	студентів	вивчити	напам’ять	
2 Нефій 31:20.

Дайте студентам трохи часу подумати над наступ-
ним запитанням. Запропонуйте їм самостійно напи-
сати відповіді на це питання для себе.

•	 Як	ви	можете	більш	повно	наслідувати	Спасителя?

2 Нефій 31:19–20; 32:2–3. Бенкетуйте  
словами Христа
Попросіть студентів прочитати 2 Нефій 31:19–20; 
32:2–3.

•	 Що	для	вас	означає	просуватися	вперед?	Що	для	
вас означає бенкетувати словами Христа? Де ми 
можемо знайти слова Христа?

Поділіться наступним висловлюванням Президента 
Езри Тефта Бенсона (1899–1994), 13-го Президента 
Церкви:

“Нам потрібно “Прий[ти] до Христа, і 
вдосконалю[вати]ся в Ньому” (Мороній 10:32). 
Нам потрібно прийти “із скрушеним серцем і 
упокореним духом” (3 Нефій 12:19), голодними 
і спраглими за праведністю (див. 3 Нефій 12:6). 
Нам потрібно прийти “бенкетуючи словом 
Христа” (2 Нефій 31:20), коли ми отримуємо це 
слово через Його Писання, Його помазаників і 
Його Святого Духа” (A Witness and a Warning 
[1988], 51).

•	 Як	саме	бенкетування	словами	Ісуса	Христа	до-
помагає нам мати “справжню яскравість надії, і 
любов до Бога і до всіх людей”?

•	 Як	наша	любов	до	Писань	може	допомогти	нам	
витерпіти до кінця?

Старійшина Роберт Д. Хейлз, з Кворуму Дванадця-
тьох Апостолів, пояснив, як ми можемо бенкетувати 
словами Христа:

“Якщо ви і я хочемо бенкетувати словами Хри-
ста, то маємо вивчати Писання і вбирати в себе 
Його слова, замислюючись над ними і долу-
чаючись до кожної думки і кожного вчинку” 
(у Conference Report, Oct. 1998, 16; або Ensign, 
Nov. 1998, 15).
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2 Нефій 31–33

•	 Що	ви	зробили,	щоб	ваше	щоденне	вивчення	
Писань стало більш значущим?

•	 Як	Писання	стали	бенкетом	для вас?

2 Нефій 32; 33:1–5. Слова Христа і Святий Дух 
навчають нас тому, що нам слід робити
Попросіть студентів прочитати 2 Нефій 32:3, 5. 
Зверніть увагу на те, що в цих віршах Нефій свід-
чить про два величних джерела духовного знання: 
слова Христа і Святий Дух. (Ви також можете 
нагадати студентам, що 2 Нефій 32:3 є віршем 
для опанування    .)

•	 Де	ми	можемо	прочитати	або	почути	слова	Хри-
ста? Як слова Христа допомагають нам знати, що 
нам слід робити?

•	 Як	Святий	Дух	допомагає	нам	знати,	що	нам	
слід робити?

•	 Як	слова	Христа	і	скерування	Святого	Духа	пов’я-
зані між собою?

Напишіть на дошці наведені далі посилання 
на Писання:

1	Нефій	11:1–6

УЗ	76:15–21

УЗ	138:1–11

Джозеф	Сміт—Історія	1:11–17

Поясніть, що це лише кілька з багатьох прикладів, 
як слова Христа і скерування Святого Духа пов’я-
зані між собою. Дайте студентам час, щоб подумки 
дослідити ці вірші.

•	 Що	саме	робили	ці	пророки,	що	привело	до	
отримання додаткових одкровень від Господа? 
(Зробіть наголос на тому, що крім бенкетування 
Писаннями, вони ще і розмірковували над словом. 
Див. 1 Нефій 11:1; УЗ 76:15–19; 138:1, 11; Джозеф 
Сміт—Історія 1:12–13).

•	 Яким	чином	слова	Христа	і	спонукання	Святого	
Духа поєднуються в цих одкровеннях?

•	 Чому,	на	ваш	погляд,	бенкетування	словами	
Христа допомагає нам отримувати спонукання 
Святого Духа?

Попросіть студентів прочитати 2 Нефій 33:2. Звер-
ніть їхню увагу на те, що коли люди кам’яніють 
серцем, Святий Дух “немає місця в них”. Потім по-
просіть студентів розбитися на пари. Запропонуйте 
кожній парі прочитати і обговорити 2 Нефій 32:4–9 
і 33:1–3. Під час їхнього обговорення, заохотьте їх 
поговорити про те, як вони можуть підготувати свої 
серця для того, щоб Святий Дух мав місце в них. 
Надавши їм достатньо часу, поставте кілька або всі 
з наведених далі запитань, щоб оцінити розуміння 
студентів:

•	 Чому	інколи	нам	важко	насолоджуватися	духов-
ними речами і розуміти їх?

•	 Що	обіцяє	Нефій,	якщо	ми	дотримуватимемося	
вчень, записаних в цих віршах?

•	 В	яких	словах	у	2-му	Нефії	32:8	говориться	
про те, наскільки це серйозно, коли ми 
нехтуємо молитвою?

•	 Чому	ми	“не	повинні	робити	жодної	справи	для	
Господа” не помолившись перед цим? (Див. 2 Не-
фій 32:9). Як ви були благословлені, послухавшись 
цієї поради?

•	 Нефій	сказав,	що	Святий	Дух	доносить	послання	
“до	сердець	дітей	людських”	(2	Нефій	33:1).	Що	
це означає для вас? (Ви можете попросити сту-
дентів прочитати цитату старійшини Девіда А. 
Беднара на с. 112 у посібнику для студентів).

2 Нефій 33:3–15. Ті, хто вірять в Ісуса Христа, 
також повірять словам Нефія
Попросіть студентів прочитати 2 Нефій 33:4–5 і 
скласти перелік причин, які навів Нефій, чому його 
слова будуть джерелом сили для тих, хто читатиме 
їх. У списку мають бути такі причини:

 1. Слова Нефія переконують людей чинити добро.

 2. Вони навчають нащадків Легія про їх предків.

 3. В них говориться про Ісуса Христа і вони переко-
нують людей повірити в Нього.

 4. Вони заохочують людей витерпіти до кінця.

 5. Вони говорять різко проти гріха.
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Щоб	допомогти	студентам	зрозуміти	роль	Нефія	і	
роль усіх пророків—переконати людей повірити в 
Христа—поставте наступні запитання:

•	 Що	саме	записав	Нефій,	щоб	переконати	людей	
повірити в Христа?

•	 Як	вивчення	слів	Нефія	допомогло	вам	здобути	
бажання наблизитися до Христа?

•	 Що	роблять	сучасні	пророки,	щоб	переконати	
нас повірити в Христа? (Запропонуйте студен-
там переглянути поради з останньої генеральної 
конференції).

Завершіть своїм свідченням щодо слів Нефія. Попро-
сіть учнів також поділитися своїми свідченнями.
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Вступ
“Отримавши вперше своє доручення від Господа” 
(Кн. Якова 1:17), Яків застеріг нефійців, вказуючи на 
велике злочестя, що панувало серед них: гордощі, 
неналежне розпоряджання багатствами і порушення 
законів цнотливості. Попередивши про ці гріхи, Яків 
благав свій народ “примиритися з [Батьком] через 
спокутування Христа, Його Єдинонародженого 
Сина” (див. Кн. Якова 4:11).

Сьогодні у світі багато людей піддаються тим самим 
спокусам, яких Яків переконував нефійців уникати. 
Якщо студенти зрозуміють і будуть застосовувати 
вчення Якова, вони отримають силу протистояти 
спокусам. Якщо вони відчуватимуть свідчення Духа 
про ці вчення, то будуть більш підготовлені жити за 
Господніми нормами.

Вчення і принципи
•	 Церковні	провідники	мають	дану	їм	від	Бога	

відповідальність застерігати проти гріха (див. Кн. 
Якова 1:17–19; 2:1–11).

•	 Перш	ніж	прагнути	багатства,	нам	слід	прагнути	
царства Божого (див. Кн. Якова 2:12–21).

•	 Господь	втішається,	коли	люди	цнотливі	(див.	Кн.	
Якова 2:22–35; 3:1–14).

•	 “Чому	ж	не	розповідати	про	спокутування	Хри-
ста?” (Кн. Якова 4:1–15).

Запропонований хід уроку
Кн. Якова 1:17–19; 2:1–11. Церковні 
провідники мають дану їм від Бога 
відповідальність застерігати проти гріха.
Наведіть висловлювання Президента Гарольда Б. 
Лі (1899–1973), 11-го Президента Церкви (також 
доступне на DVD до цього посібника A ):

Розділ 15
Книга Якова 1–4

“Я пам’ятаю зауваження, сказане мені одного дня 
[старійшиною]	Чарльзом	А.	Каллісом,	[з	Кворуму	
Дванадцятьох Апостолів]. … Він зауважив: “А 
знаєте, я думаю, що, можливо, проповідування 
лише покаяння в гріхах не є для нас, генераль-
них авторитетів, найважливішим; ще більш 
важливим є навчати, особливо молодих людей, 
і всю Церкву загалом, про мерзенність гріха і 
жах, який йде слідком за тими, хто дав собі волю 
грішити” (у Conference Report, Apr. 1956, 108).

Поясніть, що сьогодні ви будете обговорювати 
частини з проповіді, в якій Яків закликав нефійців до 
покаяння. Прочитайте зі студентами Кн. Якова 2:3–9. 
Нехай вони знайдуть слова чи фрази, що описують 
ставлення Якова до його відповідальності того дня.

•	 Що	засмучувало	душу Якова?

•	 Чому	Яків	відчував,	що	для	нього	було	важливим	
говорити нефійцям про їхні гріхи?

Нехай студенти подумки прочитають Кн. Якова 
1:17–19; 2:2–3, 9–11. Ви також можете запропонувати 
їм прочитати слова Якова в 2 Нефій 9:48. Попро-
сіть, щоб вони під час читання знаходили підстави, 
чому Яків навчав покаянню свій народ, яким би 
тяжким для нього не був цей обов’язок. Скажіть, 
щоб студенти позначили те, що вони знайдуть, а 
потім розділіть їх на пари і нехай вони розкажуть 
одне одному про свої знахідки. Після того, як кож-
ний скористається можливістю поділитися в парах 
знайденим, запросіть кількох студентів розказати, 
що вони знайшли, усьому класу. Відповіді можуть 
бути такими:

 1. Зробити це йому наказав Господь (див. Кн. Якова 
1:17; 2:10–11).

 2. Це було частиною звеличення його покликання 
(див. Кн. Якова 1:18–19; 2:2).

 3. Він не хотів відповідати за гріхи свого народу 
(див. Кн. Якова 1:19; 2:2).

 4. Він дуже хотів благополуччя їхніх душ (див. Кн. 
Якова 2:3).
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•	 Що	вражає	вас	в	причинах,	з	яких	Яків	проповіду-
вав	покаяння?	Чому? 

Нагадайте студентам, що провідники священства 
представляють Спасителя, коли закликають людей 
до покаяння. Попросіть студентів подумати, як вони 
реагують, чуючи, як хтось з їхніх місцевих або за-
гальноцерковних провідників застерігає проти гріха 
та його наслідків.

Кн. Якова 2:12–21. Перш ніж прагнути 
багатства, нам слід прагнути царства Божого
Напишіть на дошці велику суму грошей.

•	 Що	б	ви	зробили,	якби	мали	витратити	цю	велику	
суму грошей за один день?

Попросіть кількох студентів дати відповідь.

Поясніть, що пророки мали постійно застерігати 
про небезпеку, що йде від прагнення багатства за 
рахунок праведності. Яків застеріг про це у своїй 
проповіді нефійцям. Нехай студенти прочитають 
Кн. Якова 2:12–16.

•	 Які	з	духовних	небезпек	загрожують	нам,	якщо	ми	
прагнемо багатства більше, ніж праведності?

•	 Чому,	на	вашу	думку,	гордість	і	неправильне	
розпоряджання багатством може викликати в нас 
недобре ставлення до інших людей? Як гордість 
може знищити душі людей?

Під час обговорення можна прочитати слова Прези-
дента Девіда О. Мак-Кея на сторінці 118 у посібнику 
для студентів.

Нехай студенти прочитають Кн. Якова 2:17–20 і 
складуть список основних принципів, якими слід 
керуватися у своєму ставленні до багатства (зверніть 
увагу, що Кн. Якова 2:18–19 є уривком із Писань, 
визначеним для опанування    ). Після того як 
студенти зроблять це, попросіть їх прочитати їхні 
списки. Ви можете записати їхні відповіді на дошці. 
У їхніх списках має бути наступне:

Ми	повинні	думати	про	інших	як	про	рівних	собі	(див.	
вірш	17).

Ми	повинні	щедро	вділяти	іншим	від	наших	матері-
альних	благословень	(див.	вірш 17).

Перш	ніж	прагнути	багатств,	ми	повинні	прагнути	
царства	Божого	(див.	вірш 18).

Перш	ніж	прагнути	багатств,	ми	повинні	отри-
мати	надію	на	Христа	(див.	вірш 19).

Маючи	багатства,	ми	повинні	витрачати	його	на	
добрі	справи	(див.	вірш 19).

Ми	не	повинні	утискувати	інших,	якщо	вони	мають	
менше	за	нас	(див.	вірш 20;	див.	також	вірш 13).

Нагадайте студентам запитання, яке вказане на по-
чатку	запропонованого	ходу	уроку:	Що	б	ви	зро-
били, якби мали витратити цю велику суму грошей 
за один день? Нехай студенти проглянуть свою 
записану відповідь і подумають, як би вони змінили 
її, дослухавшись до вчень Якова. Попросіть, щоб 
кожний студент стисло написав про своє особисте 
ставлення до матеріального багатства.

Зазначте, що, можливо, у нас ніколи не буде вели-
кої суми грошей, щоб витратити їх за один день. 
Однак Господь просить нас щедро ділитися тим, 
що ми маємо, будь то багато чи мало. Запропонуйте 
студентам подумати, як вони можуть дослухатися 
до поради Якова, навіть якщо Господь ніколи їх і не 
благословляв великими багатствами.

Попросіть студентів уважно прочитати Кн. Якова 
2:20–21.

•	 Як	це	вчення	може	впливати	на	наше	витрачання	
грошей та розпоряджання нашим майном? Як 
може це вчення вплинути на наше ставлення до 
інших людей?

Кн. Якова 2:22–35; 3:1–14. Господь втішається, 
коли люди цнотливі
Напишіть на дошці: Як люди починають чинити 
гріх і Як люди починають збільшувати своє 
беззаконня.

Попросіть когось із студентів прочитати Кн. Якова 
2:5	і	2:23.	Щоб	допомогти	студентам	зрозуміти,	що	
мав на увазі Яків, кажучи, що люди “почина[ють] 
чинити гріх” і “почина[ють] збільшуватися в безза-
конні”, наведіть наступні слова старійшини Далліна 
Х. Оукса, з Кворуму Дванадцятьох Апостолів. Допо-
можіть студентам зрозуміти, що старійшина Оукс 
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навчає: природа гріхів аморальності така, що вони 
постійно збільшуються.

“У другому розділі книги, яка названа його іме-
нем, Яків засуджує чоловіків за їхню “розпусту” 
(вірші	23,	28).	…	Що	ж	було	цією	непристойно	
злочестивою “розпустою”, яка дедалі збільшу-
валася? Безсумнівно, деякі чоловіки були вже 
винні у скоєнні гріховних вчинків. Проте ос-
новна увага у цій важливій проповіді Якова при-
ділялася не гріховним вчинкам, уже скоєним, а 
гріховним вчинкам, які збираються вчинити.

Яків починав свою проповідь, сказавши чо-
ловікам, що вони “досі були послушні слову 
Господа” (Кн. Якова 2:4). Однак потім він 
сказав їм, що він знає їхні думки, що вони 
“почина[ють] чинити гріх, який є дуже мерзот-
ним … для Бога” (в. 5). “Я повинен свідчити 
вам про злочестивість ваших сердець” (в. 6),—
додав він. Яків говорив те, що й Ісус, коли 
Той казав: “Кожен, хто на жінку подивиться із 
пожадливістю, той уже вчинив із нею перелюб 
у серці своїм” (Матвій 5:28; див. також 3 Нефій 
12:28; УЗ 59:6; 63:16)” (у Conference Report, Apr. 
2005, 92; або Ліягона, трав. 2005, сс. 87–88; кур-
сив в оригіналі).

Допоможіть членам класу зрозуміти, що неправед-
ним вчинкам передують неправедні думки. Гріхи 
аморальності трапляються рідко, поки люди по-
ступово не дозволять собі загрузнути в ще більшій 
неправедності.

Попросіть студентів прочитати Кн. Якова 2:23–27.

•	 Як	нефійці	намагались	виправдати	свою	
гріховність?

•	 Чому,	на	вашу	думку,	ми	іноді	намагаємося	
виправдати гріх?

Попросіть когось із класу стисло пояснити закон 
цнотливості.

Поясніть: хоч ми можемо й не спокушатися чинити 
ті самі гріхи, які спокусилися вчинити нефійські 
чоловіки, Сатана може намагатися спокусити нас 

подібним чином, намагаючись переконати нас 
виправдати грішні думки і вчинки. Аби допомогти 
студентам зрозуміти закон цнотливості і те, як він 
стосується їхнього життя, наведіть наступні вислов-
лювання. (Ви можете розмістити їх на плакаті, пока-
зати через проектор або підготувати заздалегідь як 
роздатковий матеріал. Висловлювання старійшини 
Річарда Г. Скотта також доступне на DVD до цього 
посібника B ).

“Бог заповідав, аби священна сила породження 
застосовувалася тільки чоловіком і жінкою, 
законно одруженими як чоловік і дружина” 
(“Сім’я: Проголошення світові”, Ліягона, жовт. 
2004, с. 49).

“До шлюбу не робіть нічого, що збуджує мо-
гутні відчуття, які повинні виявлятися тільки в 
шлюбі. Не беріть участі в пристрасних поцілун-
ках, не лягайте на іншу людину та не торкай-
теся особистих, священних частин тіла іншої 
людини або поверх одягу, або без нього. Не 
дозволяйте нікому робити це з вами. Не викли-
кайте таких відчуттів у власному тілі” (Заради 
зміцнення молоді [2001], 27).

“Сатана спокушає людину вірити в те, що 
існують допустимі рівні фізичної близькості 
між особами, що за взаємною згодою праг-
нуть сильного збудження почуттів, які та 
викликає, і в те, що якщо вони триматимуть 
її в певних межах, в цьому не буде ніякої 
шкоди. Як свідок Ісуса Христа, я свідчу, що 
це абсолютно невірно.

Сатана особливо прагне спокусити того, хто 
живе чистим, непорочним життям, пропонуючи 
експерименти з журналами, відеокасетами або 
фільмами, в яких демонструються привабливі 
зображення [людського] тіла. Він хоче викли-
кати бажання поекспериментувати, що швидко 
призводить до фізичної близькості і опога-
нення” (Richard G. Scott, в Conference Report, 
Oct. 1994, 51; або Ensign, Nov. 1994, 38).
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Після того як студенти прочитають ці слова старій-
шини Скотта, ви можете запропонувати їм прочи-
тати слова старійшини Скотта на сторінці 120 у 
посібнику для студентів. Це висловлювання також 
доступне на DVD до цього посібника C .

•	 Відповідно	до	вчень	старійшини	Річарда	Г.	
Скотта, як Сатана спокушає нас бути сьогодні 
нецнотливими?

•	 У	чому	саме	полягає	загроза	порнографії	особи-
стій цнотливості людини?

Попросіть когось із студентів прочитати Кн. 
Якова 2:28.

•	 Чому,	на	вашу	думку,	Господь	втішається,	коли	
люди цнотливі?

Прочитайте класу Кн. Якова 2:31–35 і 3:10. Нехай під 
час вашого читання клас знайде і позначить деякі 
з наслідків, до яких призводить порушення закону 
цнотливості. Попросіть студентів назвати, що вони 
позначили. Допоможіть студентам зрозуміти: сек-
суальна аморальність, крім того, що вона шкодить 
самим людям, які вчиняють цей гріх, часто має ни-
щівні наслідки і для членів їхніх сімей.

•	 Як	саме	аморальна	поведінка	людини	може	позна-
чатися на її сім’ї? (Залежно від сімейних обставин 
студентів, ви можете конкретно запитати, як сек-
суальна аморальність людини може позначатися 
на подружжі, дітях, батьках, братах і сестрах або 
на майбутньому подружжі і дітях).

Виділіть студентам кілька хвилин, щоб вони напи-
сали власні підстави для життя за законом цнот-
ливості. Запросіть студентів підтвердити їхнє 
зобов’язання перед Господом, що вони будуть про-
довжувати жити гідно тих благословень, що прихо-
дять внаслідок виконання цієї заповіді. Свідчіть про 
священну природу закону цнотливості і про радість, 
яка приходить від виконання цього закону.

Кн. Якова 4:1–15. “Чому ж не розповідати  
про спокутування Христа?”
Намалюйте на дошці таку ілюстрацію:

Типи знання

добре знати

важливо знати

необ-
хідно знати

Попросіть студентів скласти список тієї інформації, 
яку “добре знати”. (Серед відповідей можуть бути, 
наприклад: рахунки спортивних ігор, смішні історії 
або хоч і звичайні, але цікаві факти). Потім попро-
сіть їх скласти список інформації, яку “важливо 
знати”. (Серед відповідей можуть бути, наприклад: 
математичні формули, важливі історичні факти або 
сучасні визначні події).

Вкажіть на те, що оскільки ми намагаємося досяг-
нути піднесення у целестіальному царстві, є де-
яка інформація, яку “необхідно знати”. Попросіть 
студентів прочитати подумки Кн. Якова 4:4–12. 
Нехай вони під час читання позначать вчення, які 
“необхідно знати”. Дайте їм достатньо часу, а потім 
попросіть назвати деякі з учень, які вони позна-
чили. Запитайте в них, чому вони відчувають, що ці 
вчення є необхідними.

•	 Чого	навчають	вірші 8	і	10	стосовно	того,	
як ми можемо дізнатися про те, що нам 
необхідно знати?

Якщо потрібно, допоможіть студентам побачити, 
як інформація, якою вони поділилися, стосується 
Спокути Ісуса Христа. Обговорюючи вказані далі 
питання, звертайтеся до ілюстрації на дошці:
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Книга Якова 1–4

•	 Як	ви	думаєте,	чому	знання	про	Спокуту	є	
необхідним?

•	 Якими	можуть	бути	деякі	наслідки	нерозуміння	
того, що нам необхідно знати про життя і місію 
Ісуса Христа?

Яків говорив про людей, які не зосереджували своє 
життя на знанні про Ісуса Христа. Прочитайте Кн. 
Якова 4:14.

•	 Що,	на	вашу	думку,	означає	“поглядати	за межу”?

Щоб	краще	пояснити	значення	цих	слів,	ви	можете	
попросити когось із студентів прочитати слова 
старійшини Ніла А. Максвелла, з Кворуму Дванадця-
тьох Апостолів, що на сторінці 122 у посібнику для 
студентів.

•	 Як	люди	стають	сліпими,	коли	вони	поглядають	
за межу?

•	 Відповідно	до	слів	Якова,	що	це	була	за	“межа”,	
яку юдеї прогледіли? (Див. Кн. Якова 4:15).

Розташуйте на дошці зображення Ісуса Христа 
поряд з ілюстрацією. Підтвердіть, що Спаситель 
і Його спокутна жертва є самим серцем великого 
плану щастя, який нам дав Небесний Батько. Попро-
сіть студентів прочитати Кн. Якова 4:15–16 і знайти, 
якими є наслідки ігнорування Ісуса Христа і основ-
них учень Його євангелії?

На завершення уроку прочитайте Кн. Якова 4:12.

•	 Як	ми	можемо	“розповідати	про	спокутування	
Христа”?	Що,	на	вашу	думку,	означає	“отримати	
досконале знання про [Христа]”?

•	 Як	ви	були	благословенні	завдяки	тому,	що	зосе-
реджувалися на Спасителі і силі його Спокути?

Якщо ви ще не свідчили про Спокуту Ісуса Христа, 
можна це зробити зараз.
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Розділ 16

Вступ
Яків записав алегорію Зиноса про оливкові дерева, 
показуючи постійне Господнє зусилля спасти дім Із-
раїля (див. Кн. Якова 5). Навчаючи з цієї алегорії, ви 
можете наголосити на тому, що Господь “простирає 
Свої руки … весь день” задля нашого спасіння (Кн. 
Якова 6:4).

У кінці свого літопису Яків розповідає про свою 
сутичку	з	Шеремом,	антихристом.	Ваші	студенти,	
розуміючи,	як	Яків	протистояв	нападам	Шерема	і	
викрив його обман, зможуть навчитися відрізняти 
істину від неправди і зміцнитися проти впливу 
неправдивих ідей.

Вчення і принципи
•	 Господь	ніколи	не	припинить	Свою	роботу	вику-

плення (див. Кн. Якова 5; 6:4–8).

•	 “І	якими	благословенними	є	ті,	хто	трудився	
старанно в Його виноградникові” (див. Кн. Якова 
5:75; 6:1–3).

•	 Слова	пророків	і	скерування	Святого	Духа	допо-
магають нам протистояти лжевченням (див. Кн. 
Якова 7).

Запропонований хід уроку
Кн. Якова 5; 6:4–8. Господь ніколи не 
припинить свою роботу викуплення
Щоб	ефективно	навчати	з	Кн.	Якова	5,	ви	повинні	
ознайомитися з блоками вказаних далі уривків з 
Писань, в яких описано дії Господа під час Його чо-
тирьох відвідувань Свого виноградника: вірші 3–14, 
15–28, 29–49, і 50–77. З уважністю виберіть вірші, 
які будете обговорювати. Під час підготовки поста-
райтеся передбачити питання, які можуть бути у 
студентів. Вам буде корисно ознайомитися з табли-
цею та коментарем на сс. 123–124 у посібнику для 
студентів. Пам’ятайте: алегорії, як і притчі, можуть 
мати дуже багато значень. Тому студенти можуть 
побачити ще й інші значення, крім тих, про які ви 
розкажете на уроці.

Поясніть, що на цьому уроці студенти будуть 
досліджувати й обговорювати значення алегорії 
Зиноса про оливкові дерева. Попросіть студентів 
прочитати подумки Кн. Якова 4:12–18.

Розділ 16
Книга Якова 5–7

•	 Відповідно	до	цих	віршів,	чому	Яків	розповів	цю	
історію народу? Яку таємницю, за словами Якова, 
він відкрив їм?

Читаючи	Кн.	Якова,	допоможіть	студентам	побачити	
невпинні зусилля, які докладає Бог для викуплення 
Своїх дітей. Наведіть слова старійшини Джеффрі Р. 
Холланда, з Кворуму Дванадцятьох Апостолів, що на 
сторінці 123 у посібнику для студентів.

•	 Що	означає,	за	словами	старійшини	Холланда,	
ця алегорія?

•	 Що	допомагає	нам	зрозуміти	старійшина	Холланд	
стосовно роботи викуплення з цієї алегорії, в якій 
багато разів сказано про обкопування, підживлю-
вання, підрізання, прищеплювання?

Попросіть студентів продивитися Кн. Якова 5:3–9 і 
визначити,	які	символи	є	в	цій	алегорії.	Щоб	допо-
могти їм зрозуміти значення цих символів, запропо-
нуйте їм ознайомитися з таблицею на сторінці 124 
у посібнику для студентів. Ви можете використати 
цю таблицю для роздаткового матеріалу чи показу 
через проектор, щоб студенти могли звертатися до 
неї впродовж уроку.

Поділіть студентів на чотири групи. Поясніть, що 
кожна група буде вивчати вірші, які описують 
дії Господа під час відвідувань Свого виноград-
ника. Попросіть студентів визначити, які зусилля 
докладав Господь для збереження Свого вино-
градника, і знайти, про які євангельські принципи 
вони дізналися з цих зусиль. Залишаючи на дошці 
місце для запису відповідей студентів, напишіть на 
ній наступне:

Група 1

Кн.	Якова	5:3–14

Група 2

Кн.	Якова	5:15–28

Група 3

Кн.	Якова	5:29–49

Група 4

Кн.	Якова	5:50–77
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Книга Якова 5–7

Дайте групам час для вивчення призначених їм 
віршів, а потім попросіть по одному студенту від 
кожної групи написати на дошці те, що знайшла 
їхня група.

Якщо дозволяє час, ви можете продовжити обгово-
рення одного або обох наведених далі питань:

•	 Господар	виноградника	неодноразово	працював	
зі своїми служителями, щоб підрізати, обкопати 
й	підживити	своє	дерево.	Що	це	каже	про	участь	
Ісуса Христа в житті Його народу?

•	 Відповідно	до	віршів 41	і	47,	які	слова	госпо-
даря вказують нам на почуття Господа до 
Свого народу?

Ви можете вказати й на інші вірші, які свідчать про 
Господню любов до нас, наприклад, такі:

“Я підріжу його, і обкопаю його, і підживлю його, 
щоб воно … не загинуло” (Кн. Якова 5:4).

“Мене засмучує, що я маю втратити це дерево” 
(Кн. Якова 5:7).

“Що	ми	будемо	робити	з	цим	деревом,	щоб	я	міг	
знову зберегти хороші плоди з нього для самого 
себе?” (Кн. Якова 5:33).

“Я міг мати радість знову в плодах мого виноград-
ника” (Кн. Якова 5:60).

Ви можете зазначити, що вірші 70–74 навчають 
принципам місіонерської роботи в останні дні:

 1. У порівнянні з населенням світу місіонерські сили 
малочисельні (див. вірш 70).

 2. Ми залучені до Господньої роботи, і Він буде 
працювати з нами (див. вірш 71).

 3. Працівники у Господньому царстві виконують 
успішно свою роботу лише тоді, коли вчаться ви-
конувати заповіді Господа в усьому (див. вірш 72).

 4. Місіонери, йдучи вперед, знаходять по всьому 
світу багатьох доблесних людей (див. вірш 73).

Попросіть когось із студентів прочитати Кн. Якова 
6:4–8.

•	 На	яких	євангельських	принципах	наголосив	Яків	
після того, як навчав завдяки алегорії Зиноса?

•	 Як	знання	того,	що	Господь	простягає	“Свої	руки	
… весь день” (Кн. Якова 6:4), може збільшити 
вашу вдячність Йому?

Як альтернативу попередній навчальній ідеї, можна 
показати фільм “Алегорія про оливкове дерево” 
(тривалість: 14:33), частина 7 у Фільми за Книгою 
Мормона, (DVD). Якщо ви віддасте перевагу цьому 
фільму, ознайомтеся з рекомендаціями вчителю у 
Відеопутівнику за Книгою Мормона (каталожний 
номер 34810 192; також доступний на сайті www. 
ldsces .org).

Кн. Якова 5:75; 6:1–3. “Якими 
благословенними є ті, хто трудився 
старанно в Його винограднику”
Нехай студенти прочитають Кн. Якова 5:75 і 6:1–3 
подумки. Попросіть їх поміркувати над тим, які бла-
гословення можуть прийти до Господніх слуг.

•	 Чого	навчають	ці	вірші	про	слуг,	які	допомагають	
у Господньому винограднику?

•	 Хто	є	Господніми	слугами	сьогодні?	Як	вони	“під-
живлюють” і “прищеплюють”?

Прочитайте наведені далі слова Президента Джо-
зефа Філдінга Сміта (1876–1972), 10-го Президента 
Церкви:

“У дивовижній [Зиносовій] притчі змальовано, 
як віти оливкового дерева (ізраїльтяни) були 
перенесені у всі частини землі (Господнього ви-
ноградника) і прищеплені до диких оливкових 
дерев (народів іновірців). Таким чином вони 
виповнюють обіцяння, дане Господом.

Сьогодні святі останніх днів вирушають у всі 
частини світу як служителі у винограднику, 
щоб зібрати ці плоди і покласти їх про запас до 
часу Пришестя Господаря” (Answers to Gospel 
Questions, 5 vols. [1957–1966], 4:142).

•	 Як	саме	ми	можемо	служити	Господу	у	цьому	
останньому збиранні?
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Кн. Якова 7. Слова пророків і провід 
Святого Духа допомагають нам 
протистояти лжевченням.
До уроку напишіть на дошці вказане далі або 
ж підготуйте це як роздатковий матеріал для 
кожного студента.

Шерем і його вчення

(Кн.	Якова	7:1–7)

•	 Як	Яків	описав Шерема?

•	 Що	було	найпершою	метою Шерема?

•	 Наскільки	успішним	був Шерем?

•	 До	якої	тактики	чи	яких	засобів	вдавався	Шерем,	
щоб	зводити	людей	на манівці?

•	 У	чому	ця	тактика	схожа	на	ту,	що	застосову-
ється	в	наші дні?

Яків викриває лжевчення Шерема

(Кн.	Якова	7:5,	8–14)

•	 Читаючи	цю	розповідь,	подумайте,	що	Якову	
допомогло	розпізнати	неправдивість	вчень	Ше-
рема,	незважаючи	на	те,	що	так	багато	інших лю-
дей	були обмануті?

•	 Як	Яків	зміг	протистояти Шерему?

Щоб	відповісти	на	це	запитання,	попросіть	студен-
тів дослідити Кн. Якова 7:1–14. Коли вони вивчать 
цей уривок, спитайте, як би вони відповіли на ці 
запитання.

Попросіть студентів знайти висловлювання Пре-
зидента Езри Тефта Бенсона на сторінці 128 у 

посібнику для студентів. Нехай вони прочитають ці 
слова. Вони також доступні на DVD до цього посіб-
ника A .

•	 Чому,	на	вашу	думку,	нам	потрібно	впізнавати	“злі	
плани, стратегії та вчення диявола в наші дні”?

Запросіть студентів звернутися до слів Президента 
Езри Тефта Бенсона про те, що не слід попадатися 
на обман, на сторінці 129 у посібнику для студен-
тів. Попросіть студентів прочитати ці слова. Після 
того як студенти прочитають три путівники, до яких 
Президент Бенсон закликав прислухатися, можна 
написати їх на дошці.

	1.	Головні	труди (Писання)

	2.	Президенти	Церкви	останніх	днів,	особливо	
живий Президент

	3.	Святий Дух

•	 Як	саме	Яків	покладався	на	Святого	Духа	під	час	
його	суперечки	із Шеремом?

•	 Відповідно	до	Кн.	Якова	7:10–11,	як	Яків	викори-
стовував	Писання	у	випадку	з Шеремом?

Попросіть студентів прочитати Кн. Якова 7:23. Потім 
попросіть їх прочитати Джозеф Сміт—Матвій 1:37.

•	 Як	дослідження	Писань	допоможе	нам	
уникати обману?

•	 Що	ми	можемо	робити,	аби	захиститися	від	лже-
вчень наших днів?

Свідчіть про Господню любов і те, що Він пильнує 
за Своїми дітьми. Наголосіть: коли ми покладаємося 
на Нього, Його слуг, Писання та Святого Духа, ми 
можемо бути близько до Нього і уникати обману.
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Енош–Слова Мормона

Вступ
Можливо, вашим студентам вже знайома розповідь 
про те, як Енош молився весь день і всю ніч. Ви 
можете допомогти їм глибше зрозуміти цю історію. 
Читаючи	й	обговорюючи	її,	вони	можуть	дізнатися	
про їхні старання в молитві й ставлення до неї, які 
допоможуть їм молитися більш змістовно. Також 
вони побачать, як благословення Спокути вплива-
ють на їхнє життя.

Книги Ярома, Омнія і Слова Мормона підтверджу-
ють, які великі труднощі мали ті нефійці, що ви-
брали не дотримуватися вчень пророків. Навчаючи, 
ви можете допомогти студентам побачити, як довіра 
до Господа і Його пророків приносять мир навіть у 
часи страждань і горя.

Вчення і принципи
•	 Отримавши	прощення	своїх	гріхів	через	віру	в	

Христа і зцілюючу силу Його Спокути, ми бажа-
ємо допомогти іншим отримати спасіння (див. 
Енош 1:5–27).

•	 Іноді	провідники	повинні	застерігати	з	суворі-
стю, щоб спонукати людей покаятися (див. Енош 
1:22–23; Яром 1:10–12; Слова Мормона 1:15–18).

•	 Вірні	святі,	якщо	слухаються	пророків,	будуть	під-
тримані й скеровані у часи труднощів і горя (див. 
Омній 1:12–19).

•	 Господь	знає	все,	що	має	статися	(див.	Слова	
Мормона 1:1–9).

Запропонований хід уроку
Енош 1:2–15. Молитва—це духовне 
спілкування з Богом
Попросіть клас розказати вам усе, що вони знають 
про Еноша. Відповіді можуть бути такими:

 1. Він був сином Якова, онуком Легія і 
племінником Нефія.

 2. Він був праведною людиною.

 3. Він молився весь день і всю ніч.

 4. Голос Господа запевнив його, що його 
гріхи прощено.

 5. Він молився за благополуччя інших.

Розділ 17
Енош–Слова Мормона

Розділіть клас на пари. Нехай вони в парах прочи-
тають Енош 1:1–5 і разом попрацюють, щоб знайти, 
які дії і яке ставлення роблять молитву змістовною. 
Через	кілька	хвилин	попросіть	студентів	розказати	
про свої знахідки.

Напишіть відповіді студентів на дошці. Запропо-
нуйте студентам написати для себе принципи, які 
обговорювалися, які допомагатимуть їм поліпшити 
їхні	особисті	молитви.	Щоб	більше	дізнатися,	ви	
можете прочитати слова старійшини Роберта Д. 
Хейлза і старійшини Ніла А. Максвелла, що на 
сс. 131–132 у посібнику для студентів.

Енош 1:5–27. Отримавши прощення своїх 
гріхів через віру в Христа і зцілюючу силу 
Його Спокути, ми бажаємо допомогти іншим 
отримати спасіння
Намалюйте на дошці наступну схему:

Бажання	спасіння	
інших → Прощення	наших	гріхів	

завдяки	Спокуті

Попросіть когось із студентів прочитати Енош 1:5–8.

•	 Яке	почуття	дало	Еношу	знати,	що	він	відчув	на	
собі очищувальну силу Спокути?

•	 Як	цю	саму	силу	можемо	відчувати	ми	у	
своєму житті?

Нехай студенти прочитають Енош 1:9–12.

•	 Відчувши	прощення	завдяки	Спокуті,	про	кого	
наступного подумав Енош?

•	 Чому,	на	вашу	думку,	він	почав	думати	про інших?

•	 Як	може	цей	взірець	допомогти нам?

Поясніть, що ми, відчувши себе очищеними і 
зміненими через Спокуту, більше підготовлені 
служити іншим.

Запросіть студентів назвати приклади людей, чиє 
життя демонструє їхнє бажання духовного благопо-
луччя іншим. Закличте студентів прагнути особистих 
благословень через силу Спокути і потім допомагати 
іншим отримати такі ж благословення.
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Енош 1:22–23; Яром 1:10–12; Слова Мормона 
1:15–18. Іноді провідники повинні застерігати 
з різкістю, щоб спонукати людей покаятися
Покажіть кілька ілюстрацій, що використовуються 
для попередження або застереження. (Це можуть 
бути дорожні знаки, знак про отруйність речовини 
і т.п.).

•	 Чому	у	нас	є	ці	попереджувальні знаки?

•	 Якими	можуть	бути	наслідки	їх	ігнорування?

Попросіть студентів прочитати Енош 1:22–23.

•	 Що,	на	вашу	думку,	означає	бути	“твердошиїм”?	
Якщо ми помічаємо в собі таку рису, то що мо-
жемо зробити, аби змінитися?

Попросіть студентів прочитати Яром 1:10–12.

•	 Як	ви	думаєте,	чому	деякі	провідники	і	вчителі	
здатні залишатися старанними і довготерпели-
вими, навіть коли люди відкидають їхнє послання?

Попросіть студентів прочитати Слова Мормона 
1:15–18.

•	 Що	означає	говорити	слова	Бога	із	силою	і	
повноваженням?	Чому	іноді	необхідно	говорити	
із різкістю?

•	 Які	ясні	попередження	дали	нам	наші	провідники?

•	 Як	ми	можемо	розцінювати	різкі	попередження	як	
виявлення любові?

Закличте студентів прислухатися до застережень, які 
йдуть від пророків, місцевих провідників священ-
ства та батьків, які бажають їм добра.

Омній 1:12–19. Вірні святі, якщо слухаються 
пророків, будуть підтримані й скеровані у 
часи труднощів і горя
До початку уроку напишіть на дошці або підготуйте 
як роздатковий матеріал наведену далі вправу:

	1.	Яку	землю	знайшли	Мосія	
та	його	народ?		 	 	 	 	 	

	2.	Що	саме	мав	Мосія,	що	ви-
кликало	радість	у	народу	
Зарагемлі,	які	були	нащад-
ками	Мулека?		 	 	 	 	 	

	3.	Звідки	прийшов	народ	
Зарагемлі?		 	 	 	 	 	

	4.	Що	сталося	з	мовою	на-
роду	Зарагемлі?		 	 	 	 	 	

	5.	Хто	став	царем	і	нефійців,	
і	народу	Зарагемлі?		 	 	 	 	 	

	А.	ВИКРИВЛЕНА

	Б.	ЄРУСАЛИМ

	В.	МОСІЯ

	Г.	 ПЛАСТИНИ	З	
ЛАТУНІ

	Д.	ЗАРАГЕМЛЯ

Попросіть студентів прочитати Омній 1:12–19 по-
думки. Запропонуйте їм закінчити вправу на дошці 
або на роздатковому матеріалі: нехай вони під час 
читання з’єднують запитання з відповідними літе-
рами. Виділіть для цього достатньо часу, а після 
цього зробіть короткий огляд правильних відпові-
дей. (1 –Д, 2–Г, 3–Б, 4–А, 5–В).

•	 Як	були	підтримані	і	відведені	від	небезпеки	вірні	
святі, що пішли за Мосією у пустиню?

•	 Як	прибуття	народу	Мосії	врятувало	народ	Зара-
гемлі від духовної сліпоти?

•	 У	1	Нефій	4:13	міститься	пояснення	Господа,	чому	
Нефію потрібно було вбити Лавана і забрати 
пластини з латуні. Як цей вірш стосується Омній 
1:14–17?	(Через	те	що	народ	Зарагемлі	не	приніс	
із собою літописів, їхня мова стала викривленою 
і вони втратили віру в Бога. Вони були народом, 
який занепадав і гинув у зневірі. Вони зраділи, 
побачивши, що народ Мосії має літопис юдеїв 
на пластинах з латуні).

Поясніть: те, що людина дослухається до поради 
пророка, не гарантує їй звільнення від усіх трудно-
щів життя. Однак, якщо ми йдемо за пророком, то 
можемо мати запевнення, що знаходимося на най-
безпечнішому шляху і будемо підтримані в наших 
випробуваннях.

Прочитайте з класом Учення і Завіти 21:4–6.

•	 Чому	ми	можемо	мати	віру	в	пораду пророка?

•	 Як	саме	порада	від	пророка	допомогла	вам	у	ва-
ших труднощах?
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Омній 1:25–26. “Віддайте всю вашу душу  
як жертвоприношення Йому”
Нехай студенти прочитають короткий зміст до Ом-
ній 1, щоб визначити, скільки ця книга має авторів. 
Зазначте, що Амалекій, п’ятий автор, був останнім, 
хто зробив запис на малих пластинах Нефія і напи-
сав більше, ніж половину книги Омнія (див. Омній 
1:12–30).

Попросіть студентів прочитати Омній 1:25–26 по-
думки. Запропонуйте їм підкреслити (або скласти 
список на окремому аркуші паперу) конкретних за-
кликів і порад Амалекія. Дайте їм для цього достат-
ньо часу, а потім нехай вони поділяться знайденим.

•	 Яке	значення	міститься	у	повторенні	
запрошення “прийти”?

•	 Який,	на	вашу	думку,	є	зв’язок	між	приходом	
до Христа і віддаванням нашої “всієї душі як 
жертвоприношення”?

Наведіть наступне висловлювання Президента 
Езри Тефта Бенсона (1899–1994), 13-го Президента 
Церкви:

“Бог любить нас. Він пильнує за нами. Він 
хоче, щоб ми були успішними. Настане день 
і ми знатимемо, що Він не залишив нічого не 
зробленим для вічного благополуччя кожного з 
нас. … Зараз настав наш день показати Йому, 
що можемо зробити ми: яке життя і жертво-
приношення ми можемо щоденно, щогодинно, 
щохвилинно присвячувати Богу. Якщо ми 
віддаємо все своє, то отримаємо все Його най-
краще з найкращого” (“Jesus Christ—Gifts and 
Expectations,” Ensign, Dec. 1988, 6).

Чому	ми	повинні	віддавати	“всю	[н]ашу	душу”,	щоб	
отримати благословення спасіння?

Попросіть студентів подумати, яким може бути їхнє 
жертвоприношення на цьому тижні заради більшого 
наближення до Бога. Свідчіть про благословення, які 
приходять від прийняття Господнього запрошення 
прийти до Нього.

Слова Мормона 1:1–9. Господь знає все,  
що має статися
Попросіть студентів знайти дати, що стосуються 
книги Омнія і Слів Мормона та звернути увагу на 
різницю між тим, коли була написана Книга Омнія 
і коли були написані Слова Мормона. Поясніть, 
що у Словах Мормона містяться деякі коментарі 
Мормона стосовно укладання священних літописів 
його народу.

Нехай кілька студентів прочитають Слова Мормона 
1:1–9 по одному або по два вірші кожний.

•	 Що,	як	відчув	Мормон,	він	мав	робити	з	малими	
пластинами,	які	він	знайшов? Чому?

•	 Яка	подія	в	історії	Церкви	показує,	чому	Господь	
надихнув тоді Мормона додати цей літопис?

Попросіть когось із студентів прочитати передмову 
до Учення і Завітів 10.

•	 Як	були	захищені	Джозеф	Сміт	і	Книга	Мор-
мона тим, що Мормон включив до зібрання малі 
пластини Нефія? Яке благословення ми маємо 
завдяки тому, що Мормон включив до зібрання 
і ці пластини?

Порадьте студентам виділити фразу “Господь знає 
все, що має статися” у Словах Мормона 1:7.

•	 Як	допомагає	вам	знання	про	те,	що	Господь	знає	
все? Як може розуміння цього впливати на нашу 
віру в Господа і в Його план для кожного з нас?

Укажіть студентам на слова старійшини Ніла А. 
Максвелла, що на сторінці 136 у посібнику для 
студентів.

Попросіть студентів поділитися досвідом, який 
допоміг їм усвідомити, що Небесному Батьку відомі 
їхні майбутні потреби. Ви також можете поділи-
тися власними почуттями, які у вас виникали, коли 
ви бачили, як здійснюється передбачення Бога у 
вашому житті.



70

Розділ 18

Вступ
Упродовж багатьох років народ Зарагемлі, що став 
відомий як нефійці, очолював праведний цар на ім’я 
Веніямин. Коли цар зістарився, він наказав своєму 
сину Мосії зібрати весь народ разом. Він сказав, що 
у своїй останній проповіді він скаже, хто буде но-
вим царем. Він також дасть народу “ім’я, яке ніколи 
не буде викреслене, хіба що тільки через провину” 
(Мосія 1:12). На початку своєї проповіді цар Венія-
мин проголосив, що царем над народом буде його 
син Мосія. Упродовж усієї проповіді він свідчив про 
Спасителя, готуючи народ до отримання імені, яке 
він дасть їм.

Указаний далі матеріал зосереджений на свідченні 
царя Веніямина про Спасителя, як це записано в 
Мосія 2–3. Цей матеріал дає вам можливість на-
гадати студентам про благословення спасіння, 
які приходять завдяки Ісусу Христу і Спокуті. Ви 
можете допомогти їм побачити, як Спокута долає 
всі наслідки Падіння та компенсує земні недоліки 
і чому смиренність та вдячність є такими необхід-
ними у нашому старанні дотримуватися своїх завітів 
з Богом. При вашій наступній зустрічі зі студентами 
ви обговорите Мосія 4–6, де цар Веніямин називає 
своєму народу ім’я, як він і обіцяв.

Вчення і принципи
•	 Ми	відповідальні	перед	Богом	за	те,	як	саме	слу-

жимо іншим (див. Мосія 2:1–18).

•	 Ми	у	вічному	боргу	перед	Богом	(див.	Мосія	
2:19–41).

•	 Спасіння	приходить	тільки	через	Ісуса	Христа	
(див. Мосія 3).

Запропонований хід уроку
Слова Мормона 1:12–18; Мосія 1. Цар 
Веніямин був праведним провідником
Покажіть ілюстрацію, де цар Веніямин стоїть 
на своїй башті. (Ви можете використати Єван-
гелія в мистецтві № 74 або малюнок на сто-
рінці 67). Попросіть студентів визначити, яку тут 
зображено подію).

Укажіть на те, що Слова Мормона 1:12–18 та Мосія 1 
дають інформацію про звернення царя Веніямина. 

Розділ 18
Moсія 1–3

Щоб	розповісти	про	неї,	попросіть	кожного	сту-
дента написати на аркуші паперу числа від 1 до 5. 
Потім прочитайте п’ять тверджень, наведених далі, 
не вказуючи інформацію в дужках. Попросіть сту-
дентів написати Правильно або Неправильно для 
кожного вислову. Після того, як студенти напишуть 
свої відповіді, попросіть їх прочитати відповідні 
уривки з Писань та обговоріть, правильним чи не-
правильним є кожне твердження.

 1. Цар Веніямин бився мечем Лавана проти ламаній-
ців. (Правильно; див. Слова Мормона 1:13; див. 
також Омній 1:24).

 2. За часів правління царя Веніямина всі люди лю-
били його і дослухалися до його поради. (Непра-
вильно; див. Слова Мормона 1:16; однак також 
подивіться і Мосія 1:1).

 3. Цар Веніямин одноособово встановив правед-
ність серед нефійців. (Неправильно; див. Слова 
Мормона 1:17–18).

 4. Цар Веніямин навчав своїх синів мові його 
батьків, щоб вони могли досліджувати Писання 
й знати таємниці Бога. (Правильно; див. Мосія 
1:2–4).

 5. Для скликання свого народу, аби той послухав 
його промову, цар Веніямин мав політичну й ду-
ховну причину. (Правильно; див. Мосія 1:10–11).

Поясніть: коли ми знаємо, як цар Веніямин встано-
вив мир і праведність, ми більше цінуємо глибину 
його вчень і свідчення.

Мосія 2:1–18. Ми відповідальні перед Богом 
за те, як саме служимо іншим
Поясніть, що нефійці зібралися біля храму в За-
рагемлі, щоб послухати промову царя Веніямина. 
Вони встановили свої намети входом до храму, аби 
їм чути Веніяминові слова. Цар попросив збудувати 
башту, щоб більше людей могли його почути. Він 
також попросив, щоб його слова були записані для 
людей, які знаходилися надто далеко, щоб його 
чути. (Див. Мосія 2:1–8).

Напишіть на дошці Ми відповідальні перед Богом за 
те, як саме служимо іншим.
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Прочитайте зі студентами Мосія 2:9–18. Можливо, 
ви захочете звернути особливу увагу на Мосія 
2:17    . Попросіть студентів знайти доказ того, що 
цар Веніямин вважав, що ми відповідальні за своє 
служіння іншим.

•	 Що,	за	словами	царя	Веніямина,	було	підставами	
для його служіння?

•	 Як	ви	відчували,	що	ваші	вчинки	служіння	іншим	
були також і служінням Господу?

Прочитайте наведені далі слова президента Меріона 
Дж. Ромні (1897–1988), з Першого Президентства 
(також доступне на DVD до цього посібника, A ):

“Тільки служачи іншим і надихаючи їх, … ми 
можемо відчувати справжнє й тривале ща-
стя. Служіння—це не щось таке, що ми маємо 
витерпіти на землі, аби дістати право жити 
в целестіальному царстві. Служіння—це те 
волокно, з якого тчеться піднесене життя в 
целестіальному царстві.

Якщо ми знаємо, що служіння—це те, що дає 
Небесному Батьку задоволення, і якщо ми 
знаємо, що ми хочемо бути там, де Він є, і бути 
такими, як Він є, то чому ж нам необхідно нака-
зувати, щоб ми служили одне одному? О, яким 
славетним буде день, коли це стане природним 
для нас завдяки чистоті нашого серця! У той 
день відпаде потреба у наказі, адже ми зрозумі-
ємо на своєму досвіді, що по-справжньому ща-
сливі тільки тоді, коли безкорисливо служимо 
іншим” (у Conference Report, Oct. 1982, 135; або 
Ensign, Nov. 1982, 93).

•	 Подумайте	про	час,	коли	ви	прислухалися	до	
підказки	послужити	комусь.	Що	ви	відчули,	коли	
відповіли на цю підказку?

•	 Замисліться	над	словами	президента	Ромні	про	
те, що ми “по-справжньому щасливі тільки тоді, 
коли	безкорисливо	служимо	іншим”.	Чому,	на	
вашу думку, це так?

Moсія 2:19–41. Ми у вічному боргу  
перед Богом
Попросіть студентів написати на аркуші список із 
п’яти чи шести благословень, які вони отримали і за 
які особливо вдячні. Після того як студенти складуть 
свої списки, попросіть їх прочитати подумки Мосія 
2:19–24. Під час читання нехай вони визначать у 
своєму списку все те, за що цар Веніямин закликав 
нас дякувати. Попросіть кожного студента повер-
нутися до іншого студента й обговорити, за що, як 
сказано у цих віршах, ми маємо бути вдячними.

•	 Як	саме	ми	можемо	виявляти	свою	
вдячність Господу?

Попросіть студентів прочитати вірш, знаходячи 
обіцяні благословення. Спитайте їх, чого вимагає від 
нас Господь для отримання цих благословень.

•	 Які	благословення	отримали	ви	чи	ваша	сім’я	че-
рез послух цим заповідям?

Принесіть у клас якийсь предмет, на поверхні якого 
був би видний пил. Проведіть своїм пальцем по 
його поверхні і підніміть його, щоб клас міг подиви-
тися на нього.

•	 Що	цінніше—цей	пил	на	моєму	пальці	чи я?

Під час обговорення цього питання попросіть ко-
гось прочитати Мосія 2:25–26. Попросіть студентів 
пояснити, що, на їхню думку, мав на увазі Веніямин, 
коли сказав, що він і його народ були навіть не такі, 
“як прах землі”.

Напишіть на дошці наведені далі посилання 
на Писання:

Мосія	2:25–26

Псалом	8:3–9

Дайте студентам час прочитати і позначити ці 
уривки. Зазначте, що в одному уривку сказано, що 
ми навіть не такі, як “прах землі”, тоді як в іншому 
сказано, що ми є “мало меншим[и] від Бога”.

•	 У	чому	істинність	обох	цих	тверджень?
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Попросіть когось із студентів прочитати Мосія 2:34. 
Запросіть всіх студентів послухати фразу, яка навчає 
нас про наші стосунки з Небесним Батьком.

•	 Що	означає	бути	у	боргу	перед кимось?

•	 Що	Бог	дав нам?

•	 Чому	для	нас	важливо	пам’ятати,	що	ми	є	вічними	
боржниками Господа?

Попросіть когось із студентів прочитати Мосія 
2:36–41. Нехай клас слідкує і знаходить відмінність 
між людьми, які виконують заповіді Бога, і людьми, 
які не виконують їх.

•	 Відповідно	до	цих	віршів,	які	наслідки	наста-
ють для людей, що не виконували заповіді і не 
покаялися?

•	 Відповідно	до	цих	віршів,	які	благословення	при-
ходять до тих, хто виконує заповіді?

•	 Як	почуття	вдячності	до	Небесного	Батька	допо-
магає нам бути слухняними Його заповідям? Як 
може невдячність призвести до непослуху?

Закличте студентів поміркувати над їхньою заборго-
ваністю перед Господом.

Мосія 3. Спасіння приходить тільки через 
Ісуса Христа
Прочитайте наведені далі слова президента Генрі Б. 
Айрінга, з Першого Президентства:

“Що	нам	треба,	так	це	віра	в	[Ісуса	Христа]	і	
любов до Нього. Ми повинні знати, що Він жи-
вий і Хто Він є. Коли ми це знаємо, ми будемо 
любити Його” (у Conference Report, Apr. 2006, 
16; або Ліягона, трав. 2006, с. 16).

•	 Чому	ми	будемо	більше	любити	Спасителя,	пізна-
ючи, Хто Він є?

Поясніть, що в Мосія 3 містяться слова, які царю 
Веніямину промовив ангел. Допоможіть студентам 
зрозуміти, що через одкровення нефійцям було 

дозволено більш як за 100 років до народження Спа-
сителя дізнатися про важливі подробиці Його життя 
і мету Його місії. Так само і ми через 2000 років, 
завдяки духу одкровення, можемо знати про істину 
з	того	послання	ангела.	Через	свідчення	Духа	ми	мо-
жемо пізнати Спасителя і любити Його, розвиваючи 
більшу віру в Нього.

Розділіть клас на п’ять груп. Призначте кожній групі 
один з уривків із Писань, що вказані далі:

Moсія 3:5–9

Moсія 3:10–13

Moсія 3:14–18

Мосія 3:19–22 (зверніть увагу, що вірш 19—це вірш 
для опанування    )

Moсія 3:23–27

Коли групи будуть вивчати призначені їм уривки, 
попросіть їх знайти пророцтва про Спасителеве слу-
жіння та Його Спокуту і пояснення того, як спасіння 
стає можливим через ім’я Христа. Виділіть студен-
там достатньо часу для обговорення знайденого 
в групах, а потім нехай вони поділяться з класом 
знайденим.

Орієнтуючись на потреби студентів, подумайте, які 
з наведених запитань їм поставити:

•	 Виходячи	з	прочитаного	у	цьому	розділі,	чому	
спасіння є можливим лише через Ісуса Христа?

•	 На	сс.	141–142	у	посібнику	для	студентів	про-
читайте	пояснення	слів	“тілесна	людина”.	Чому	
віра в Христа і Його Спокуту є для нас єдиним 
шляхом, щоб подолати в собі тілесну людину і 
стати святими?

•	 У	вірші	19,	нам	сказано,	що	ми	повинні	стати	
“як дитина”.	Що	це	означає	для вас?

•	 Як	цей	розділ	свідчить	про	нашу	потребу	в	
Ісусі Христі?

Запросіть студентів поділитися свідченнями про бла-
гословення Спокути. Також можете свідчити й ви.
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Розділ 19

Вступ
Після того як цар Веніямин передав слова ангела 
стосовно нашої природи, якою вона стала внаслідок 
падіння, та нашої потреби у Спасителі, люди впали 
на землю і молилися про викуплення через Спокуту 
Ісуса Христа. Безліч людей були у стані покори, 
коли цар Веніямин закінчив свою проповідь, навча-
ючи народ, як отримати і зберегти прощення гріхів 
та постійно жити так, як це належить “дітям Христа” 
(Мосія 5:7). Проповідь царя Веніямина надає від-
мінну можливість допомогти студентам зрозуміти, як 
застосувати Спокуту. Як і нефійці, ми можемо усвідо-
мити свою людську слабкість, покаятися і взяти на 
себе ім’я Ісуса Христа, уклавши завіти і залишаю-
чись вірними їм.

Вчення і принципи
•	 Застосування	спокутної	крові	Христа	приносить	

прощення гріхів (див. Мосія 4:1–8).

•	 Застосування	спокутної	крові	Христа	веде	до	
життя, яке схоже на Христове (див. Мосія 4:9–30).

•	 Завдяки	вірі	у	нас	відбувається	зміна	в	серці	і	ми	
беремо на себе ім’я Ісуса Христа (див. Мосія 5).

•	 Провидець—велика	допомога	людям	(див.	Мосія	
8:13–18).

Запропонований хід уроку
Мосія 4:1–8. Застосування спокутної крові 
Христа приносить прощення гріхів
Запропонуйте комусь із студентів прочитати Мосія 
4:1. Потім попросіть студентів згадати про щось, що 
глибоко їх зворушило і дало їм відчути силу Духа.

•	 Чого	ви	навчилися	з	цього досвіду?

•	 Як	цей	досвід	вплинув	на вас?

Попросіть студентів прочитати Мосія 4:2. Попросіть 
студентів розповісти своїми словами про досвід, 
який отримав народ царя Веніямина.

•	 Про	що	молилися	ті люди?

Запропонуйте студентам прочитати Мосія 4:3 по-
думки та визначити, що сталося з нефійцями завдяки 
їхній молитві віри. Потім попросіть студентів поді-
литися тим, що вони дізналися.

Розділ 19
Moсія 4–8

Попросіть студентів зробити висновок стосовно 
причинно-наслідкового зв’язку між тим, що описано 
в	Мосія	4:2	і	Мосія	4:3.	Щоб	провести	обговорення,	
допоможіть їм заповнити на дошці вказану далі 
таблицю. Почніть, написавши посилання на уривки 
з Писань і намалювавши стрілочку. Потім попросіть 
когось із студентів написати, що зробив народ (в 
Мосія 4:2) і які благословення завдяки цьому вони 
отримали (в Мосія 4:3). Твердження у дужках внизу 
є прикладами того, що можуть написати студенти.

Мосія 4:2 Мосія 4:3

(Коли	ми	бачимо	себе	
у	своєму	власному	
тілесному	стані,	мо-
лимося	про	прощення	
і	виявляємо	віру	у	
Христа	…)

→

(Дух	Господа	при-
ходить,	приносячи	
радість,	прощення	
гріхів	і	спокій	
совісті).

Мосія 4:9–30. Застосування спокутної крові 
Христа веде до життя, яке схоже на Христове
Поділіть клас на пари або невеличкі групи. Нехай 
вони у групах разом прочитають Мосія 4:12–30. 
Дайте студентам завдання позначити риси і яко-
сті, що їх цар Веніямин визначив як типові для 
справжніх послідовників Ісуса Христа, або скласти 
їх список.

Коли закінчиться виділений час, запросіть студентів 
розказати, що вони дізналися під час цього ви-
вчення. Оскільки на виконання вправи піде кілька 
хвилин, вам слід обмежити кількість відповідей, які 
ви виберете для обговорення.

Щоб	допомогти	студентам	застосовувати	те,	що	
вони дізналися, ви можете поставити одне із вказа-
них далі запитань стосовно кожної якості чи риси, 
що згадується:

•	 Що	може	змінити	ця	якість	(риса)	у	вашому житті?

•	 Коли	ви	бачили	приклади	виявлення	такої	якості	
(риси)? Як це вплинуло на вас чи іншу людину?

Закличте студентів подумати, як вони можуть розви-
нути кожну якість чи рису у своєму житті.

Попросіть когось із студентів прочитати Мо-
сія 4:30    . Потім попросіть студентів зробити 
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Moсія 4–8

висновок з цієї частини уроку, проглянувши застере-
ження у вірші 30.

Мосія 5. Завдяки вірі у нас відбувається зміна 
в серці і ми беремо на себе ім’я Ісуса Христа
Попросіть студентів описати когось із знайомих їм 
людей, які були навернені до євангелії. Як євангелія 
змінила ту людину?

Поясніть, що дивовижне навернення сталося серед 
народу царя Веніямина. Нехай хтось із студентів 
прочитає Мосія 5:1–2.

•	 Які	благословення	прийшли	до	народу	царя	Ве-
ніямина через Дух Господа? (Вони пізнали істин-
ність слів Веніямина, вони відчули зміну у своєму 
серці, і вони “вже не ма[ли] бажання чинити зло”).

Прочитайте наведені далі слова Президента Езри 
Тефта Бенсона (1899–1994), 13-го Президента 
Церкви. Запропонуйте студентам послухати й 
інші думки стосовно зміни в серці.

“Ставати такими, як Христос,—це мета всього 
життя, і часто зростання і зміни відбуваються 
повільно, майже невідчутно. …

…Справжнє покаяння вимагає зміни серця, а 
не лише поведінки. … У більшості випадків 
покаяння відбувається не через дивовижні чи 
вражаючі зміни, а скоріше через поступовий, 
постійний і наполегливий рух у напрямку до-
брочестя” (“A Mighty Change of Heart,” Ensign, 
Oct. 1989, 5).

•	 Чому	нам	потрібна	зміна	в	серці,	а	не	лише	в	
поведінці?

•	 Як	ви	розумієте,	що	навернення—це	процес	не-
змінного й наполегливого покращення?

Щоб	зробити	висновок,	що	є	такою	могутньою	
зміною, попросіть когось із студентів прочитати 
Мосія 5:2–5.

•	 Відповідно	до	цих	віршів,	якими	є	результати	
такої могутньої зміни?

•	 Яким	чином	навернення	готує	нас	до	укладання	
й дотримання завітів з Богом?

До початку уроку напишіть на дошці, на плакаті 
або в роздатковому матеріалі посилання на вказа-
ний далі уривок з Писань та запитання. Попросіть 
студентів прочитати цей уривок подумки і на аркуші 
паперу написати відповіді на запитання.

Moсія 5:7–12

•	 Що	за	ім’я	було	дано народу?

•	 Як	ми	беремо	це	ім’я	на себе?

•	 Де	це	ім’я	повинно	бути	записаним?

•	 Що	може	призвести	до	того,	що	людина	втрачає	
це ім’я?

•	 Крім	цього	імені,	що	ми	повинні	знати ще?

Після того, як студенти напишуть свої відповіді, 
перегляньте їх всі разом.

Попросіть студентів прочитати висловлювання 
старійшини Далліна Х. Оукса на сторінці 146 у 
посібнику для студентів (також доступне на DVD 
до цього посібника A ).

•	 Що	для	вас	означає	взяти	на	себе	ім’я Христа?

•	 Що	ми	можемо	робити	кожного	дня,	що	допо-
магатиме нам зберігати ім’я Христа записаним у 
нашому серці?

Закличте студентів жити так, щоб люди бачили з 
їхніх вчинків та виразу їхнього обличчя, що вони 
взяли на себе ім’я Христа і стали Його синами 
й дочками.

Moсія 8:13–18. Провидець—велика  
допомога людям
Аби допомогти студентам зрозуміти історичне тло 
описаного в Мосія 8, почніть з огляду подій, про які 
йдеться в Омній 1:27–30. Поясніть, що група людей, 
про яких розповідається у цих віршах, урешті-решт 
оселилася на землі Легія-Нефія, “землі їхнього успад-
кування”, але вони опинилися в рабстві у ламаній-
ців. Потім поясніть, що приблизно за 80 років після 
цього цар Мосія дозволив 16 чоловікам під прово-
дом Аммона залишити землю Зарагемля, аби знайти 
цих людей. Аммону з його групою вдалося знайти 
цих людей, над якими царював цар на ім’я Лімгій. 
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Нехай студенти прочитають короткий зміст розді-
лів Мосія 7–8. Поясніть: у розмові з царем Лімгієм 
Аммон сказав, що цар Мосія був провидцем.

Зазначте, що кожного року принаймні чотири 
рази—двічі під час генеральних конференцій, на 
конференції колу і конференції приходу—ми підні-
маємо руку, тим самим підтверджуючи, що будемо 
підтримувати Президента Церкви як пророка, про-
видця і одкровителя. Напишіть на дошці слова про-
рок і провидець. Нехай студенти прочитають Мосія 
8:13–18, с. 148 у посібнику для студентів, і статті 
“Пророк”і “Провидець” у Путівнику по Писаннях, 
щоб знайти визначення, хто такі пророк і прови-
дець. Ви можете запропонувати студентам записати 
те, про що вони дізналися.

•	 Яким	є	покликання	бути	провидцем?

•	 Які	благословення	ми	можемо	отримати,	якщо	
йдемо за провидцем?

Поясніть, що наше свідчення про провидця зміц-
нюється, коли настають події або обставини, які 
підтверджують його провидіння. Запропонуйте 
студентам звернутися до Учення і Завітів 89.

•	 Про	що	сказано	у	цьому розділі?

•	 Що	знав	світ	про	шкідливий	вплив	алкоголю	і	
тютюну у дні Джозефа Сміта?

•	 Як	сучасне	знання	про	цей	шкідливий	вплив	
зміцнило вашу впевненість, що Джозеф Сміт був 
провидцем?

Запропонуйте студентам замислитися над вказаним 
далі застереженням, яке дали сучасні провидці:

“Не беріть участі в розвагах, які в чомусь є 
вульгарними, аморальними, насильницькими 
або порнографічними” (Заради зміцнення мо-
лоді [брошура, 2002], с. 17).

Ви можете назвати й інші попередження від 
живих пророків.

•	 Яка	порада	від	пророка	принесла	вам	
більше щастя?

Поясніть, що кожний провидець є “наглядачем на 
башті”, який попереджає нас, бо він бачить “во-
рога, коли той був ще далеко” (див. УЗ 101:54). Ми 
проявляємо свою віру, коли прислухаємось до цих 
попереджень. Поділіться власним свідченням про 
благословення того, що нас ведуть провидці.
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Вступ
Хоч цей блок уривків з Писань і містить кілька ці-
кавих і повчальних історій, усе ж центральні док-
тринальні вчення вміщено в розповіді про служіння 
Авінадія. Студенти, можливо, вже знають про му-
ченицьку смерть Авінадія; ви можете допомогти їм 
краще зрозуміти його служіння і послання. Ви можете 
допомогти їм зрозуміти божественність Ісуса Христа, 
роль пророка і важливість послуху пророкам. Ви 
можете допомогти їм зрозуміти, що добровільне ба-
жання Авінадія вмерти за своє свідчення про Спаси-
теля було результатом його добровільного бажання 
жити відповідно до нього. Навчившись із прикладу 
Авінадія, вони зможуть зміцнитися у своєму зобов’я-
занні бути слухняними, вірними і сміливими.

Вчення і принципи
•	 Пророки	закликають	злочестивих	покаятися	

(див. Мосія 11–12).

•	 Сам	Бог	здійснить	Спокуту	і	викупить	Свій	народ	
(див. Мосія 13–16).

•	 Іноді	праведним	доводиться	страждати	за	своє	
свідчення про Ісуса Христа (див. Мосія 17).

Запропонований хід уроку
Moсія 9–17. Історичний огляд
Щоб	дати	студентам	історичний	огляд	написаного	
в Moсія 9–17, ви можете на свій розсуд використати 
одне з далі вказаного:

 1. Заздалегідь до уроку дайте комусь із студен-
тів копію роздаткового матеріалу, вміщеного у 
кінці цього розділу. Попросіть його чи її вивчити 
Мосія 9–10 і підготувати презентацію на три—
п’ять хвилин про історію Зенифа, щоб розпочати 
нею урок.

 2. Якщо ви вирішите обійтися без такої студент-
ської презентації, розпочніть урок, попросивши 
студентів подивитися на дату в короткому змісті 
розділу, що на початку Мосія 9, і на дату в ко-
роткому змісті розділу, що на початку Мосія 8. 
Зазначте, що між подіями, описаними в Мосія 8 
і Мосія 9, пройшло приблизно 80 років. Історія, 
про яку йдеться в Мосія 9, починається при-
близно в 200 р. до Р.Х. розповіддю Зенифа про 

Розділ 20
Moсія 9–17

події, які до цього були описані в Омній 1:27–30. 
У розділах Мосія 9–24 розповідається про події, 
що відбулися за період правління трьох царів: 
Зенифа, Ноя і Лімгія. Ці літописи є документаль-
ним підтвердженням того, що народ процвітав, 
коли звертався до Бога. Коли ж люди вибирали 
не звертатися до Бога, вони потерпали: зовні—
від ламанійців і всередині—від гордовитості.

Мосія 9–17. Огляд вчення: обов’язки пророків
Прочитайте наведене далі твердження з довідника 
Стійкі у вірі. Перш ніж читати, попросіть студен-
тів звернути увагу на чотири основні обов’язки 
пророків.

“Як і пророки давнини, пророки сьогодення 
свідчать про Ісуса Христа і вчать Його євангелії. 
Вони проголошують волю Бога і розповіда-
ють про Його характерні риси. Вони говорять 
сміливо і ясно, засуджуючи гріх і попереджа-
ючи	щодо	його	наслідків.	Часом	вони	можуть	
бути натхнені пророкувати про майбутні події, 
які важливі для нас”. (Стійкі у вірі: Довідник з 
євангелії [2005], с. 113).

•	 Які	основні	чотири	обов’язки	пророка	ви	можете	
назвати? (Напишіть відповіді студентів на дошці, 
як показано далі).

Обов’язки пророка

	1.	Свідчити	про	Ісуса	Христа	і	навчати	Його	
євангелії.

	2.	Проголошувати	волю	Бога	і	вказувати	на	Його	
характерні риси.

	3.	Засуджувати	гріх	і	попереджати	про	
його наслідки.

	4.	Пророкувати	про	майбутні події.

Розділіть клас на чотири групи. Попросіть подумки 
прочитати: першу групу—Мосія 11:20–25, другу 
групу—Мосія 16:5–9, третю групу—Мосія 16:10–15 і 
четверту групу—Мосія 17:15–18. Потім нехай кожна 
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група обговорить, як Авінадій виконав один чи 
більше з обов’язків, записаних на дошці. Попросіть 
по одному студенту з кожної групи зробити для 
всього класу висновок з призначених віршів і пояс-
нити, як Авінадій виконав один чи більше з обов’яз-
ків, записаних на дошці.

Попросіть студентів пам’ятати про ці обов’язки 
упродовж уроку і знайти, як Авінадій виконував 
своє покликання пророка.

Мосія 11–12. Пророки закликають 
злочестивих покаятися
Покажіть ілюстрацію, де зображено Авінадія перед 
царем Ноєм, № 75 в Євангелія в мистецтві (пока-
зано далі). Попросіть студентів стисло описати, що 
зображено на ілюстрації.

Одним із завдань, яке виконував Авінадій як про-
рок, було закликати людей до покаяння. Попросіть 
студентів порівняти слова Авінадія, сказані ним під 
час свого першого приходу (див. Мосія 11:20–25), 
з його словами, сказаними під час другого приходу 
(див. Мосія 12:1–8). Між першим і другим приходом 
Авінадія минуло два роки (див. Мосія 12:1).

•	 У	чому	змінилося	послання	Авінадія,	виголоше-
ного під час його другого приходу?

•	 Навіть	якщо	люди	вирішили	покаятися	після	дру-
гого приходу Авінадія, які наслідки їм довелося 
пережити через те, що вони не прислухалися до 
його застережень першого разу?

Допоможіть студентам зрозуміти, що навіть якщо 
люди могли й покаятися у своїх гріхах, вони не 

могли уникнути наслідків ігнорування першого по-
передження пророка. Поділіться своїми почуттями 
про те, що потрібно швидко каятися, і як важливо 
прислухатися до поради живого пророка.

Moсія 13–16. Сам Бог здійснить Спокуту 
і викупить Свій народ
Авінадій продовжував виконувати свою роль про-
рока, свідчачи про божественну місію Ісуса Христа. 
У своєму свідченні він навів слова одного з про-
роцтв Ісаї про спокутну жертву Спасителя. Попро-
сіть студентів прочитати подумки Мосія 14. (Можна, 
щоб під час їхнього читання тихенько звучав при-
часний гімн. Ви можете поставити аудіозапис гімну 
або попросити когось заграти його на піаніно). Коли 
студенти закінчать читати, попросіть їх поділитися 
своїми почуттями про прочитане.

Після того як студенти поділяться своїми почуттями 
про Спасителя, допоможіть їм визначити кілька 
важливих істин, про які ми дізнаємося з Мосія 14. 
Поясніть, що цей розділ містить пророцтво, яке вже 
здійснилось. Потім поставте вказані далі запитання. 
Запропонуйте студентам записати їхні відповіді на 
ці запитання.

•	 У	вірші	2,	що	кажуть	нам	слова	“мов	корінь	із	су-
хої землі” про загальний духовний стан людей під 
час земного священнослужіння Спасителя? (Багато 
людей були глухі до Його послання).

•	 Відповідно	до	вірша 3,	як	деякі	люди	ставилися	до	
Спасителя?

•	 Відповідно	до	віршів 4–6,	які	тягарі	ніс	Спаситель?

•	 Відповідно	до	віршів 7–9,	як	Ісус	Христос	виявив	
Свою готовність спокутувати наші гріхи?

Попросіть кількох студентів прочитати свої записані 
відповіді. Запропонуйте всім студентам більше по-
міркувати над словами Ісаї, знову прочитавши Мосія 
14 поза класом, і поділитися тим, що вони дізналися, 
з кимось із сім’ї чи другом.

Ви можете завершити цю частину уроку, попро-
сивши студентів прочитати слова гімну “О, як осяг-
нути Ісусові милості!” (Гімни, № 110).

•	 Як	цей	гімн	стосується	розділу	Мосія	14?

•	 Як	цей	гімн	збільшує	вашу	вдячність	за	Спасителя?
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•	 Що	ви	відчуваєте,	усвідомлюючи,	що	Спа-
ситель зійшов “з престолу небесного”, щоб 
врятувати вас?

Попросіть когось із студентів прочитати Мосія 
13:33–35 і 15:1.

Під час читання й обговорення цих віршів класом, 
можливо, вам слід буде пояснити вживання Авіна-
дієм слова Бог. Коли святі останніх днів вживають 
слово Бог, воно, як правило, стосується Небесного 
Батька. Однак Авінадій вживає це слово стосовно 
Ісуса	Христа.	Щоб	допомогти	студентам	зрозуміти	
це, запропонуйте їм прочитати коментар на сто-
рінці 154 у посібнику для студентів.

Щоб	проілюструвати	цінність	вчення	про	те,	що	
Ісус Христос був і є Богом, поставте вказані далі 
запитання:

•	 Ісус	Христос—це міф?

•	 Він	був	мудрим	вчителем	моралі,	але	все	ж	
просто людиною?

•	 Він	справді	є	в	буквальному	розумінні	
Сином Бога?

•	 Як	відповіді	людей	на	ці	запитання	можуть	впли-
вати на їхнє життя?

Спитайте студентів, чи відомі їм якісь зусилля, до 
яких вдається світ, щоб принизити статус Ісуса Хри-
ста як Сина Бога в буквальному розумінні цього?

•	 Чому	важливо	визнавати,	що	Ісус	Христос	був	і	
є Богом?

Допоможіть студентам зрозуміти, що наша віра в 
Ісуса Христа і Його Спокуту збільшується, якщо ми 
розуміємо Його вічну природу і Його божествен-
ність як Сина Бога.

В уривку Мосія 15:1–9 Авінадій свідчить про боже-
ственну природу і місію Спасителя та навчає про 
ролі Ісуса Христа і як Батька, і як Сина.

Нехай студенти прочитаютьМосія 15:1–5. Потім 
попросіть когось із студентів прочитати слова 
старійшини М. Рассела Балларда на сторінці 154 
у посібнику для студентів.

•	 Як	зрозуміти,	що	Ісус	Христос	є	і	Батьком,	
і Сином?

Якщо ви відчуваєте, що потрібно розвинути цю 
тему глибше, ознайомтеся з рештою інформації, що 
є в посібнику для студентів стосовно Мосія 15:1–7 
(с. 154), де вміщено уривки з Проголошення, ви-
даного в 1916 році під назвою “Батько і Син: док-
тринальне роз’яснення Першого Президентства і 
Кворуму Дванадцятьох Апостолів”.

Зауважте, що в Мосія 15:1–8 мова йде не про різних 
членів Божества. Тут мова йде про Ісуса Христа та 
Його різні ролі як Батька і як Сина.

В уривку Мосія 15:10–13, Авінадій далі пояснює зв’я-
зок батько—дитина, який існує між Ісусом Христом 
і тими, хто прийняв Його євангелію. Він говорить 
про Спасителеве “сім’я”, тобто синів і дочок. Запро-
понуйте студентам прочитати вірші 10–13. Потім 
поставте такі запитання:

•	 Відповідно	до	віршів 11–12,	що	означає	бути	
Спасителевими синами і дочками? (Див. також 
УЗ 25:1).

•	 Які	благословення	приходять	до	тих,	хто	стає	
“сіменем” Христа?

Авінадій, продовжуючи навчати Ноя і його священи-
ків, відповів на запитання одного з цих священиків, 
яке той поставив йому раніше. Попросіть студентів 
знайти це запитання в Мосія 12:20–24. Відповідаючи 
на нього, Авінадій продовжував свідчити про боже-
ственність	Ісуса	Христа.	Щоб	допомогти	студентам	
обговорити його відповідь, попросіть одну поло-
вину класу прочитати Мосія 15:13–18, а іншу—Мосія 
15:19–25. Коли вони будуть читати, напишіть на 
дошці такі запитання:

Хто	є	ті	посланці,	які	приносять	добру	новину?	
(Див.	Мосія	15:13–18).

Що	це	за	добра	новина?	(Див.	Мосія	15:19–25).

Запросіть по одному студенту з кожної половини 
класу дати відповіді на ці запитання.

Прочитайте слова старійшини Карлоса Е. Есея, 
сімдесятника, що на сторінці 155 у посібнику для 
студентів.
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•	 Як	ми	можемо	допомогти	приносити	цю	добру	
новину іншим людям?

Мосія 17. Іноді праведним доводиться 
страждати за своє свідчення про Ісуса Христа
Знову зверніть увагу присутніх на ілюстрацію, де 
зображено Авінадія перед царем Ноєм. Попросіть 
когось із студентів розповісти про загибель Авінадія. 
Потім попросіть іншого студента прочитати Мосія 
17:1–13, 20.

Допоможіть студентам зрозуміти, що готовність Аві-
надія вмерти за істину природно витікала з його по-
слушності Богу. Проте від зовсім небагатьох людей 
вимагається померти, захищаючи їхнє свідчення. 
Щоб	допомогти	студентам	зрозуміти,	що	нас	все	ж	
просять щось робити заради істини, а не помирати 
за неї, прочитайте наступні твердження:

Президент Бригам Янг (1801–1877), другий 
Президент Церкви, сказав: “Найефективніший 
спосіб встановити релігію небес—за нею жити, 
а не за неї вмерти: думаю, я з впевненістю 
можу сказати, що є багато святих останніх днів, 
які більше хотіли б вмерти за свою релігію, 
ніж жити за нею у праведності” (Discourses of 
Brigham Young, sel. John A. Widtsoe [1954], 221).

Президент Езра Тефт Бенсон (1899–1994), 13-й 
президент Церкви, навчав:

“Христос змінює людей, а ті, хто змінилися, 
можуть змінити світ.

Людей, які змінилися для Христа, буде вести 
Христос. …

… Люди, яких веде Христос, повністю відда-
дуть себе Христу. …

Вони не шукатимуть волі своєї, але волі Отця. 
(Див. Іван 5:30).

Вони завжди чинять те, що до вподоби Го-
споду. (Див. Іван 8:29).

Вони не тільки вмруть за Господа, але, що 
більш важливо, вони хочуть жити задля Нього” 
(у Conference Report, Oct. 1985, 5–6; або Ensign, 
Nov. 1985, 6).

•	 В	якому	розумінні	Авінадій	жив	задля Господа?

•	 Як	життя	і	вчення	Авінадія	вплинули	на	Алму?	
(Див. Мосія 17:1–4. Якщо ви хочете далі вести це 
обговорення, можна навести слова старійшини 
Роберта Д. Хейлза, що на сторінці 156 у посіб-
нику для студентів).

•	 Як	ми	можемо	жити	задля Господа?
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Moсія 9–17

Роздатковий матеріал

Історичний огляд подій, описаних  
в Мосія 9–10
Ця презентація має проводитися впродовж 
трьох–п’яти	хвилин.	Щоб	підготуватися	й	розпо-
вісти про історичне тло для цього уроку, про-
читайте Мосія 9–10 стільки разів, скільки буде 
потрібно, щоб засвоїти цю історію. Ви також 
можете проглянути таблицю, подану далі і на 
сс. 150–151 у посібнику для студентів.

У класі запропонуйте студентам відкрити їхні 
примірники Писань на розділах Мосія 9–10 і 
слідкувати, коли ви будете стисло розказувати 
історію про Зенифа. На дошці ви можете накрес-
лити вказану далі таблицю, щоб нагадати про 
важливих дійових осіб і важливі місця у книзі 
Мосії:

Земля Нефія-Легія Земля Зарагемля

Цар	Зениф	(Мосія	9–10),	
приблизно	200	р.	до	Р.Х.

Цар	Мосія	І

Цар	Ной	(Мосія	11–19),	
приблизно	160	р.	до	Р.Х.

Цар	Веніямин

Цар	Лімгій	(Мосія	7–8;	
19–22),	приблизно	121	
р.	до	Р.Х.

Цар	Мосія	ІІ

Зениф був нефійцем, який повів групу інших 
нефійців спробувати знову заволодіти землею 
Легія-Нефія, де жили їхні предки. Зениф і його 
група залишили Зарагемлю в якийсь час після 
того як цар Мосія І розпочав там своє правління. 

Зауважте, що між подіями в Мосія 8 і Мосія 9 
пройшло приблизно 80 років. Історія в Мосія 9 
починається приблизно в 200 р. до Р.Х.розповіддю 
Зенифа про події, які раніше були описані в 
Омній 1:27–30. Стисло розкажіть своїми словами 
найяскравіші події з історії про Зенифа, записа-
ної в Мосія 9–10. Ви можете розповісти про:

 1. Результати першої подорожі Зенифа (Мосія 
9:1–5; Омній 1:27–30).

 2. Наслідки від надмірного бажання чогось. 
Наприклад, надмірне бажання призвело до не-
розсудливості, яка виявилася в тому, що люди 
“не дуже поспішали згадувати … Бога” (Мосія 
9:3) і були засліплені “підступністю і хитрістю 
царя Ламана” (див. Мосія 9:10).

 3. Хороший вплив, який справляв Зениф на 
людей. Наприклад, він заохочував їх (а) ре-
монтувати стіни міста (див. Мосія 9:8); (б) ви-
рощувати худобу й зернові (див. Мосія 10:2, 
4); (в) виготовляти одяг (див. Мосія 10:5); і 
(г) захищати себе “з силою Господа” (див. 
Мосія 9:17).

Царювання Зенифа показує, що він працював 
усе своє життя, аби отримати землю Легія-Нефія 
і жити там у мирі. Його надмірне бажання при-
звело до деяких неоднозначних вчинків, проте 
його прагнення встановити незалежну нефійську 
колонію серед ламанійців врешті-решт принесло 
успіх.
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Вступ
Алма після того, як був навернений завдяки про-
повідуванню Авінадія, почав навчати людей, які 
хотіли його слухати. Він разом з небагатьма своїми 
послідовниками втік у місцевість, що називалася 
Мормон, де для них був виконаний обряд хрищення 
і вони стали об’єднаними у своїй вірі. Вони мирно 
оселилися на землі, яку назвали Гелам, однак їх 
захопив Амулон, колишній священик царя Ноя, який 
приєднався до ламанійців. А якраз до цього люди, 
які залишалися на землі Легія-Нефія, яких тепер вів 
праведний син царя Ноя, Лімгій, також потрапили 
у залежність від ламанійців. Обидві ці групи при-
йшли до пізнання, що “ніхто не зміг їх визволити, 
окрім Господа” (Мосія 23:23). Під час вашого обго-
ворювання зі студентами цих розповідей ви можете 
відчути ще більшу вдячність за Господню силу, яка 
може звільнити нас від будь-якої неволі, в яку ми 
потрапили. Можете заохотити студентів укласти з 
Богом завіти і дотримуватися їх, бути смиренними, 
каятися, молитися і довіряти Господу.

Вчення і принципи
•	 Ми	отримуємо	Духа	Господа	і	обіцяння	вічного	

життя через наші завіти хрищення (див. Мосія 
18:1–16).

•	 Ходити	чесно	також	означає	і	слухатися	Бога	та	
служити іншим (див. Мосія 18:17–30).

•	 Бог	милостивий	і	здатний	звільнити	нас	із	залеж-
ності (див. Мосія 19–24).

•	 Бог	випробовує	наше	терпіння	і	нашу	віру	
(див. Мосія 23–24).

Запропонований хід уроку
Мосія 18:1–16. Ми отримуємо Духа Господа 
і обіцяння вічного життя через наш завіт 
хрищення
Розпочніть, попросивши студентів уявити, що одна з 
їхніх подруг вирішила бути охрищеною і конфірмо-
ваною. Вона питає, що можна їй зробити, щоб бути 
духовно підготовленою.

•	 Яку	б	пораду	ви	їй дали?

Розділ 21
Мосія 18–24

Запропонуйте студентам подумки прочитати Мосія 
18:1–7, шукаючи доказу того, що люди були підго-
товлені до хрищення.

•	 Який	доказ	ви знайшли?

Попросіть когось із студентів прочитати Учення і 
Завіти 20:37. Перед тим як він чи вона прочитають, 
попросіть студентів звернути увагу на додаткові 
якості й дії, які підтверджують готовність людини 
укласти завіти хрищення і дотримуватися їх.

•	 Як	можуть	якості	і	дії,	які	ми	обговорили,	до-
помогти нам укласти всі євангельські завіти і 
дотримуватися їх?

Прочитайте Мосія 18:8–10. Перед тим як читати, 
попросіть студентів слідкувати і знайти, якими є 
складові завітів хрищення.

•	 Що	входить	в	нашу	частину	завітів	хрищення,	як	
це підкреслено у цих віршах?

•	 Що	обіцяє	Господь,	якщо	ми	дотримуємося	своїх	
завітів хрищення?

Запропонуйте студентам розділитися на пари і про-
читати разом Мосія 18:11–16. Попросіть їх позначити 
і обговорити бажання народу Алми до того, як вони 
були охрищені. Також попросіть їх знайти, якими 
були почуття цих людей після їхнього хрищення і 
які благословення вони отримали.

•	 Яким	було	бажання	Алми,	коли	він	готувався	до	
виконання Господньої роботи? (Див. Мосія 18:12).

•	 Чому	нам	потрібен	Дух,	щоб	нам	служити	зі	“свя-
тістю в серці”?

•	 Після	хрищення	Алма	і	його	народ	були	“сповнені	
Духом” (Мосія 18:14) і “сповнені благодаттю Бога” 
(Мосія	18:16).	Чому	так	важливо	для	всіх	членів	
Церкви отримати ці благословення? Коли ви отри-
мали ці благословення?

Свідчіть про обіцяння і благословення, які ми отри-
муємо, коли шануємо свої завіти хрищення і дослу-
хаємося до проводу Святого Духа.

Moсія 18:17–30. Ходити чесно також означає  
і слухатися Бога та служити іншим
Напишіть на дошці Вони проходили чесно перед 
Богом.
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Мосія 18–24

•	 Що	це	твердження	означає	для вас?

Нехай студенти дослідять Мосія 18:17–30 у парах 
або індивідуально і знайдуть пораду Алми, яка 
допомогла народу “проходити чесно перед Богом”. 
Скажіть студентам записувати принципи, які вони 
знаходять. Коли пройде достатньо часу, попросіть 
їх поділитися тим, що вони знайшли. Коли студенти 
будуть відповідати, ви можете запитати, які благо-
словення вони можуть назвати—з блоку уривків з 
Писань або з власного досвіду,— які приходять за 
послушність цій конкретній пораді.

Закличте студентів прислухатися до поради Алми і 
“проходити чесно” кожного дня, слухаючись Бога та 
служачи іншим.

Moсія 19–24. Бог милостивий і здатний 
звільнити нас із залежності
У посібнику для студентів є порівняльна таблиця 
пережитого народом Лімгія і пережитого народом 
Алми (див. сс. 160–161). Ви можете запропонувати 
студентам звертатися до цієї таблиці під час обгово-
рення Мосія 19–24.

Нехай студенти розглянуть карту під назвою “Важ-
ливі подорожі нефійців у книзі Мосії” на сторінці 147 
у посібнику для студентів. Користуючись картою, 
визначіть місцезнаходження міст і народів, що зга-
дані в Moсія 19–24. Переконайтеся: студенти розумі-
ють, що Лімгій та його послідовники були на землі 
Легія-Нефія і що Алма та його послідовники були на 
землі Гелам.

Поясніть студентам, що вони будуть обговорювати 
розповідь Мормона про те, як Господь звільнив 
народ Лімгія і народ Алми із залежності від ламаній-
ців. Запропонуйте студентам звернутися до Мосія 
21:5 і попросіть когось із них прочитати цей вірш. 
Наголосіть на словах Мормона про те, що “не було 
ніякого способу, щоб [нефійці] могли визволитися з 
[рук ламанійців]”.

Напишіть на дошці Мосія 21:13–19; 24:9–16. По-
просіть студентів прочитати ці вірші подумки, щоб 
визначити конкретні дії, до яких вдавалися обидві 
групи, аби отримати Божу милість і звільнення. Не-
хай студенти, пам’ятаючи про ці дії, складуть список 
принципів, які можуть направляти їх у їхніх власних 

важких обставинах. Запропонуйте студентам на-
писати знайдені принципи. (Зазначте: президент 
Бойд К. Пекер, з Кворуму Дванадцятьох Апостолів, 
визначив принцип як “вічну істину, закон, правило, 
яке ви можете засвоїти, щоб керуватися ним у при-
йнятті рішення” [у Conference Report, Apr. 1996, 22; 
або Ensign, May 1996, 17]. Ви можете використати це 
визначення, аби допомогти студентам зрозуміти, які 
саме принципи ви хочете, щоб вони перерахували).

Наведена далі таблиця підкаже один із способів ви-
конання цієї вправи. Ви можете розмістити її на до-
шці і запропонувати студентам взяти її за зразок, щоб 
накреслити таку саму у них на аркуші. Напишіть 
першу дію і перший принцип (для Мосія 21:13–14), 
щоб показати студентам, як заповнити цю таблицю. 
Потім попросіть їх знайти якомога більше дій і напи-
сати відповідний принцип для кожної з них.

Мосія 21:13–19; 24:9–16

Дія	нефійців Принцип

Вони	упокорилися	і	
голосно	волали	до	Бога	
(див.	Мосія	21:13–14).

Бог	відповідає	на	
молитви	тих,	хто	сми-
ренно	благає	Його.

Вони	були	терпеливими	
(див.	Мосія	24:16).

Інші	дії,	які	визначать	
студенти

Після того як у студентів було достатньо часу для 
вивчення й роздумів, запропонуйте їм розказати 
про дії і принципи, які вони перерахували. На-
дайте їм можливість розказати про часи, коли вони 
застосовували ці принципи і Господь благословив 
їх. Завершіть своїм свідчення про те, що ми не 
можемо звільнитися із духовної залежності і що 
нам потрібна безмежна милість Господа і Його 
викупна любов.

Moсія 23:8–24. Бог перевіряє наше терпіння 
і нашу віру
Нагадайте студентам, що народ Алми і народ Лімгія 
вже колись перебували під владою царя Ноя. Нехай 
студенти прочитають застереження Авінадія в Мосія 
11:23–25. Народ не прислухався до цієї поради, і 
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Авінадій знову прийшов до нього. Нехай студенти 
прочитають його слова в Мосія 12:1, 5. Пізніше 
народ Алми покаявся, однак продовжував страждати 
від наслідків своєї попередньої відмови покаятися.

Прочитайте класом Мосія 23:21–24 і 24:10–16, або 
нехай студенти прочитають ці уривки подумки. 
Після того як студенти прочитають ці уривки, 
попросіть їх відповісти на вказані далі запитання. 
Запропонуйте їм процитувати фрази з призна-
чених уривків, і також нехай вони перекажуть їх 
своїми словами.

•	 Які	тягарі	можуть	нести	люди	сьогодні?	Чому,	на	
вашу думку, наші тягарі легше нести, якщо ми з 
готовністю підкоряємося Господній волі?

•	 Як	саме	Господь	“відвідує	[Свій]	народ	в	їхніх	
скорботах”? (Мосія 24:14).

Запропонуйте студентам пригадати часи, коли Го-
сподь відвідав їх у їхніх скорботах. Якщо доречно, 
ви можете запросити їх поділитися цим досвідом.

Прочитайте наведені далі слова старійшини 
Джеффрі Р. Холланда, з Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів:

“У житті може бути і буде багато труднощів. 
Однак душа, що приходить до Христа, яка знає 
Його голос і прагне чинити, як Він чинив, знахо-
дить силу більшу за її власну, як сказано в гімні. 
[Див. “Я йтиму за Христом,” Гімни, № 129]. …

Брати і сестри, якою б не була ваша біда, будь 
ласка, не здавайтеся і, будь ласка, не піддавай-
теся страху. …

Якщо ви відчуваєте самотність, будь ласка, 
знайте, що ви можете знайти втіху. Якщо ви 
розчаровані, будь ласка, знайте, що ви можете 
знайти надію. Якщо ви бідні духом, будь ласка, 
знайте, що вас буде зміцнено. Якщо ви відчува-
єте себе зламаними, знайте, що вас може бути 
полагоджено” (у Conference Report, Apr. 2006, 
71–72; або Ліягона, трав. 2006, с. 71).

•	 Як	ви	можете	виявляти	терпіння	у	своїх	
труднощах?

•	 Коли	ви	відчули	зміцнюючу	Божу	руку	у	
своєму житті?

Закличте студентів довіряти силі, втішенню і зцілю-
ючій природі Батька Небесного та Ісуса Христа.



85
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Вступ
У цей період історії, описаної в Книзі Мормона, 
пророк Алма стикнувся з неабиякими труднощами 
у Церкві. Багато хто з підростаючого покоління 
не був навернений до євангелії і не вірив словам 
пророків. Алма молодший і четверо синів царя Мосії 
були серед тих, хто не вірив, і вони все робили, аби 
знищити Церкву Бога. У палкій молитві Алма отри-
мав вказівку від Господа, як діяти стосовно тих, хто 
відколовся від Церкви. На цьому уроці ви можете 
допомогти студентам побачити зміну, яка стається 
завдяки покаянню і наверненню. Студенти поба-
чать, що люди, які є наверненими, віддано служать 
упродовж всього свого життя.

Вчення і принципи
•	 Церковні	дисциплінарні	заходи	можуть	допо-

могти грішникам покаятися і повернутися до 
повного членства у Церкві (див. Мосія 26).

•	 Завдяки	Спокуті	ми	можемо	народитися	знову	
(див. Мосія 27).

•	 Навернення	збільшує	наше	бажання	ділитися	
євангелією (див. Мосія 27:32–37; 28:1–8).

•	 Громадяни	мають	обов’язок	підтримувати	спра-
ведливі закони і доброчесних керівників (див. 
Мосія 29).

Запропонований хід уроку
Moсія 26:1–4. Підростаюче покоління
Поясніть, що переконання, які поділяли люди, що 
чули проповідь царя Веніямина, були відкинуті 
багатьма з їхніх дітей. Нехай студенти прочитають 
Мосія 5:1–5 і Мосія 26:1–4 подумки, порівнюючи 
почуття людей у дні царя Веніямина з почуттями ба-
гатьох з підростаючого покоління під час правління 
Мосії, сина царя Веніямина.

•	 Відповідно	до	Мосія	26:3,	чому	багато	хто	з	підро-
стаючого покоління закам’янів серцем?

•	 Як	саме	ви	можете	допомагати	підростаючому	
поколінню розвивати таке ж свідчення про єван-
гелію, яке маєте ви?

Розділ 22
Мосія 25–29

Мосія 26. Церковні дисциплінарні заходи 
можуть допомогти грішникам покаятися і 
повернутися до повного членства у Церкві
Ця ідея для навчання зосереджена на церковній 
дисциплінарній раді, і ця тема може привести до 
багатьох складних запитань. Будьте уважні, про-
водьте обговорення на основі відповідного матері-
алу з цього посібника і з посібника для студентів. Ви 
можете звернутися до статті під назвою “Церковні 
дисциплінарні ради”, що на сторінці 185 у книзі 
Стійкі у вірі: довідник з євангелії. Якщо у студентів 
є запитання, які виходять за межі цього схваленого 
матеріалу, ввічливо поясніть їм, що це—священна 
і чутлива тема, яку глибоко обговорювати у класі 
недоречно. Порадьте їм поговорити про це зі своїм 
провідником священства.

Напишіть на дошці наступне:

вдіяв	гріх—вірш 6 засудив—вірші 12,	29

докоряла—вірш 6 покаявся—вірш 35

свідки	проти—вірш 9 причислив	до	
людей—вірш 35

спіймані	на		
різноманітних	
беззаконнях—вірш 11

не	було	причислено	до	
людей—вірш 36

Запропонуйте студентам проглянути 26-й розділ 
з книги Мосії і знайти слова, написані на дошці. 
Запитайте студентів, про що, на їхню думку, цей 
розділ. Коли вони поділяться своїми ідеями, пере-
конайтеся: вони розуміють, що Алма мав владу над 
Церквою, а Мосія як цар мав владу над урядом. Цар 
Мосія пояснив, що він буде розбиратися з цивіль-
ними правопорушеннями, а ось Алма мав відпові-
дальність розбиратися з серйозними гріхами серед 
членів Церкви.

Напишіть на дошці Церковні дисциплінарні заходи

•	 Що	означає	слово	дисципліна?

Прочитайте далі наведені слова старійшини 
Теодора М. Бертона (1907–1989), який служив 
сімдесятником.
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“Мене засмучує, коли я чую, як дехто з членів 
нашої Церкви, а іноді навіть і наші місцеві 
провідники, ставляться до людей, до яких за 
вчинений гріх мають бути застосовані дисци-
плінарні заходи. Я розумію, що є схильність 
прирівнювати слово дисципліна до слова 
покарання, однак між цими словами існує різ-
ниця. В англійській мові … слово дисципліна 
має той самий корінь, що й слово послідовник. 
Послідовник—це учень, і він має бути навче-
ним. Стосовно грішників, ми повинні пам’ятати, 
що їм вкрай необхідно бути навченими” (у 
Conference Report, Oct. 1985, 81–82; або Ensign, 
Nov. 1985, 65).

•	 За	словами	старійшини	Бертона,	якою	є	мета	цер-
ковного дисциплінарного заходу?

Попросіть когось із студентів прочитати Мосія 26:6, 
9–13.

•	 Чому	Алма	“занепокоївся	духом своїм”?

•	 Що	зробив	Алма,	аби	дізнатися,	як	судити людей?

Попросіть когось із студентів прочитати Мосія 
26:28–32.

•	 Які	дві	поради	стосовно	визнання	гріхів	і	про-
щення дає Господь у вірші 29?

•	 Чого	ці	вірші	навчають	стосовно	цілей	церковних	
дисциплінарних заходів?

•	 Які	благословення	приходять	до	тих,	хто	
цілком покаявся?

•	 Чому	ми	можемо	вважати	застосування	церковних	
дисциплінарних заходів як вияв любові?

Зазначте, що у вірші 32 Господь пояснює: ті, хто не 
каються, не повинні бути причисленими до Церкви. 
Однак це не означає, що провідники і члени Церкви 
повинні припинити служити їм і любити їх.

Аби допомогти студентам розширити своє розуміння, 
що означає церковна дисципліна, ви можете запро-
понувати їм прочитати слова старійшини Теодора 
М. Бертона, що на сторінці 167 у посібнику для 
студентів.

Свідчіть про готовність Спасителя простити, коли 
ми каємося, і про те, що нам потрібно бути гідними, 
аби мати благословення, що приходять від членства 
в Його Церкві.

 Мосія 27. Завдяки Спокуті ми можемо 
народитися знову
 Ця ідея для навчання допоможе показати, як наша 
віра в Ісуса Христа активізує зцілюючу силу Спо-
кути у нашому житті. Вона зосереджує увагу саме 
на зміні серця, яку пережили Алма молодший та 
сини Мосії. Вона не зосереджує увагу на всіх подіях 
і всьому тому, що привело їх до навернення. Якщо 
деяким студентам невідомі ці частини історії, ви 
можете попросити когось із студентів стисло про 
них розповісти.

Намалюйте на дошці символ серця, який є звичним 
для вашої культури. Напишіть посередині цього ма-
люнка слово зміна. Спитайте студентів, що означає 
мати зміну в серці.

Нехай студенти прочитають Мосія 27:8–10, 32–37. 
Попросіть їх порівняти поведінку Алми молодшого і 
чотирьох синів Мосії до і після зміни їхнього серця.

•	 У	чому	саме	змінилися	ці	п’ятеро	чоловіків?

•	 Що	зі	знайденого	нами	у	віршах	32–37	є	доказом	
того, що їхня зміна була щирою й остаточною?

Прочитайте зі студентами Мосія 27:8–10, 32–37.

•	 Які	слова	у	цих	віршах	описують,	що	означає	
“народитися знову”?

•	 Як	життя	за	євангелією	змінює	нашу натуру?

•	 Чим	Алма	дав	зрозуміти,	що	покаяння	є	
нелегкою справою?

Допоможіть студентам зрозуміти, що хоч Алма і 
сини Мосії, як здається, змінилися дуже швидко, 
для більшості з нас процес народження знову не 
відбувається відразу.

Попросіть когось із студентів прочитати Алма 5:46.

•	 Що	ще	Алма	назвав	частиною	свого	навернення?

Разом зі студентами прочитайте пояснення Прези-
дента Езри Тефта Бенсона на сторінках 167–168 у 
посібнику для студентів.
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•	 Що	сказав	Президент	Бенсон	стосовно	процесу	
навернення?

Допоможіть студентам зрозуміти: зміна, що прихо-
дить до людини завдяки народженню знову, є пря-
мим наслідком застосування Спокути Ісуса Христа. 
Запросіть студентів поділитися почуттями стосовно 
зміни серця, пережитої ними.

Мосія 27:32–37; 28:1–8. Навернення збільшує 
наше бажання ділитися євангелією
Попросіть студентів подумати над тим, коли їм 
хотілося поділитися з кимось хорошою нови-
ною, побаченим, що вразило своєю красою, або 
чудовим досвідом.

•	 Чому	вам	подобається	ділитися	чимось	хорошим	
з іншими?

Намалюйте на дошці вказану далі таблицю. Нехай 
студенти перемалюють її собі на аркуш паперу і 
заповнять, працюючи індивідуально або в парах.

•	 Що	у	цих	трьох	випадках	є схожим?

Напишіть на дошці під таблицею УЗ 88:81. Попро-
сіть когось із студентів прочитати цей вірш.

•	 У	Мосія	28:3–4	ми	читаємо	про	мотиви,	з	яких	
сини Мосії ділилися євангелією. Як ці мотиви 
можуть допомагати нам виконувати повеління, 
написане в Ученні і Завітах 88:81?

•	 Чим	відрізняється	служіння,	яке	здійснюється	з	
таких мотивів?

Закличте студентів поміркувати, як вони можуть 
ділитися євангелією.

Яким	був	цей	досвід?	 Хто	його	отримав? Що	вони	захотіли	зробити,	
отримавши	цей	досвід?

1 Нефій	8:2–12

Енош	1:1–9,	19

Moсія	28:1–4

Мосія 29. Громадяни мають обов’язок 
підтримувати справедливі закони і 
доброчесних керівників
Розділіть клас на три групи. Усі групи будуть ви-
вчати Мосія 29:1–36, однак кожна група буде шукати 
різне. Попросіть першу групу знайти інформацію 
про праведних царів, другу групу—знайти інформа-
цію про неправедних царів, і третю групу—знайти 
інформацію про суддів. Після того як кожна група 
впорається із завданням, запросіть по одному сту-
денту з кожної групи розповісти решті класу про те, 
що довідалась їхня група. Ви можете підсумувати 
розповіді груп на дошці, використавши формат, 
подібний до вказаного далі:

Три типи правителів

Праведні	царі Неправедні	царі Судді

(Відповіді	
студентів)

(Відповіді	
студентів)

(Відповіді	
студентів)

Підсумуйте виконання студентами цієї вправи, по-
ставивши такі запитання:

•	 Що	можна	очікувати	від	праведних царів?

•	 Що	стається	з	народом,	коли	правлять	
неправедні царі?

•	 Які	правила,	пов’язані	з	правлінням	суддів,	допо-
могли гарантувати захист прав людей?

Нехай хтось із студентів прочитає Мосія 29:27.

•	 Коли	може	зазнати	поразки	правління,	обране	
голосом народу?
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•	 Відповідно	до	цього	вірша,	яким	є	кінцевий	ре-
зультат такої поразки?

Поясніть, що при тому правлінні, яке описане в Мо-
сія 29, тягар вибирати правильні закони і праведних 
керівників лежить на громадянах цієї країни (див. 
УЗ 98:10). Можна запропонувати студентам прочи-
тати висловлювання старійшини Ніла А. Максвелла 

і президента Бойда К. Пекера на сторінці 170 у 
посібнику для студентів. Висловлювання старійшини 
Максвелла також доступне на DVD до цього посіб-
ника A .

На завершення уроку прочитайте Приповісті 29:2.

Свідчіть про цю істину, можете навести докази цієї 
істини, які ви бачили або про які ви чули. Закличте 
студентів бути творчо активними у політичному 
процесі, наскільки це дозволяється законами їхньої 
країни чи громади.
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Алма 1–4

Вступ
В Алма 1 висвітлено різницю між священством і ору-
дуванням священиків. Після вивчення цього блоку 
уривків з Писань студенти повинні бути здатними 
розпізнавати характерні риси орудування свяще-
ників як в часи Алми, так і в наші часи. Більш того, 
студенти повинні зрозуміти, що орудування свяще-
ників є повною протилежністю священству Бога. 
В Алма 2–3 студенти можуть побачити негативні 
наслідки орудування священиків, читаючи оповідь 
про те, як Амлісій прагнув повалити нефійський 
уряд і стати царем. Ця оповідь також показує, як 
праведне реагування людей на випробування може 
допомогти їм отримати силу від Бога. Реагування 
Алми на випробування може слугувати нам сьогодні 
за приклад. Ви можете допомогти студентам зрозу-
міти, що вони, як і Алма, можуть отримати силу від 
Бога, коли моляться про допомогу, виявляють віру і 
вдаються до дій, щоб долати свої труднощі. В Алма 
4 наголошується на силі щирого свідчення.

Вчення і принципи
•	 Святі	останніх	днів	повинні	уникати	орудування	

священиків (див. Алма 1).

•	 Бог	зміцнить	нас,	коли	ми	протистоїмо	злочести-
вості (див. Алма 2).

•	 Щире	свідчення	бореться	з	гордістю	(див.	Алма	4).

Запропонований хід уроку
 Алма 1. Святі останніх днів повинні уникати 
орудування священиків
Ще	до	початку	уроку	намалюйте	на	дошці	показану	
далі таблицю і напишіть такі запитання:

Орудування 
священиків

Священство

Aлма	1:2–6 Aлма	1:26–27

Алма	1:16 Алма	13:6,	10–12

2 Нефій	26:29 Книга	Якова	1:18–19

Що	це	таке—оруду-
вання	священиків?

Як	поводять	себе	свя-
щеники	Бога?

Розділ 23
Алма 1–4

Ця вправа дає студентам можливість протиставити 
орудування священиків і священство. Поділіть 
клас на дві групи. Нехай перша група прочитає, 
проаналізує і обговорить уривки, що стосуються 
орудування священиків, а друга група нехай про-
читає, проаналізує і обговорить уривки, що стосу-
ються священства. Скажіть першій групі, щоб вони 
знайшли визначення терміну ремесло священиків 
та встановили, що є складовими орудування свяще-
ників. Скажіть другій групі визначити мотивацію та 
поведінку носіїв священства, які шанують Господа. 
Після того як студенти проаналізують призначені 
їм вірші, нехай по одному студенту з кожної групи 
розкажуть, що їм вдалося з’ясувати.

Після того як перша група розкаже про орудування 
священиків, поставте такі запитання:

•	 Чому,	на	вашу	думку,	вчення	Негора	стало	по-
пулярним? (Див. Алма 1:3–4; див. також Геламан 
13:27–28).

•	 Якби	успіх	учителів	євангелії	базувався	на	їх-
ній популярності, то як би це могло впливати 
на них? Як би це могло впливати на те, як вони 
навчають доктрині?

Після того як друга група розкаже про священство, 
поставте такі запитання:

•	 Відповідно	до	Алма	1:26,	як	ставилися	священики	
до	тих,	кого	навчали?	Чому	для	вчителів	таке	став-
лення є важливим?

•	 Яка	є	схожість	між	праведними	священиками	
в Алма 1:25–27 і провідниками та місіонерами 
Церкви сьогодні?

Щоб	допомогти	студентам	розпізнати	орудування	
священиків у наші дні і наслідки, що дозволяють 
орудуванню священиків процвітати, поставте наве-
дені далі запитання:

•	 Відповідно	до	Алма	1:12,	до	чого	може	призвести	
те, що орудуванню священиків буде дозволено 
процвітати?

Окрім того, що орудування священиків має місце у 
світі, елементи його можуть закрастися і в Церкву. 
Можна запропонувати студентам прочитати вислов-
лювання старійшини Далліна Х. Оукса і старійшини 
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Девіда А. Беднара, що на сс. 172–173 у посібнику 
для студентів. Ці висловлювання вчать, як важливо 
уникати орудування священиків у наших церковних 
покликаннях. Висловлювання старійшини Оукса 
також доступне на DVD до цього посібника. A .

•	 Як	ми	можемо	уникати	орудування	священиків	у	
наших покликаннях навчати і керувати?

Алма 2. Бог зміцнить нас, коли ми 
протистоїмо злочестивості
Попросіть студентів згадати той час, коли вони 
протистояли злочестивості, приватно чи на людях. 
Потім нехай вони поміркують над вказаними далі за-
питаннями. Ви можете запропонувати їм відповісти 
на них подумки, для самих себе, а не в обговоренні.

•	 Що	спонукало	вас	стояти	за	істину	й	праведність?

•	 Звідки	ви	отримали	силу	зробити так?

Поясніть, що в Алма 2 розповідається про про-
рока Алму та інших праведних чоловіків та жінок, 
які протистояли злочестивості і навіть були готові 
віддати своє життя у цьому протистоянні. Попросіть 
студентів знайти, що спонукало до цього тих чоло-
віків і жінок, а також звідки вони отримали силу у 
найважчі миті.

Попросіть студентів прочитати подумки Алма 2:1–7.

•	 Хто	такий	був	Амлісій,	і	яких	двох	речей	він	ба-
жав? (Див. Алма 2:2, 4. Він хотів бути царем, і він 
хотів знищити Церкву).

•	 Як	нефійцям	вдалося	завадити	спробі	Амлісія	
стати царем?

Наведіть слова пророка Джозефа Сміта стосовно 
обов’язку святих останніх днів мати хороший вплив 
у своїх громадах:

“Це наш обов’язок—концентрувати весь свій 
вплив, щоб зробити популярним те, що є здо-
ровим і хорошим, і зробити непопулярним те, 
що є шкідливим” (у History of the Church, 5:286).

•	 Як	саме	ми	можемо	“зробити	популярним	те,	що	є	
здоровим і хорошим”?

Підсумуйте зміст Алма 2:8–14, пояснивши, що 
Амлісій зібрав своїх послідовників, переконав їх 
зробити його своїм царем і вийшов на битву проти 
нефійців у спробі домогтися здійснення своїх 
особистих бажань.

•	 Скільки	людей	було	вбито	через	бажання	Амлісія	
бути царем? (Див. Алма 2:19). Як ця розповідь пов’я-
зана із застереженням царя Мосії в Мосія 29:17, 21?

Нехай студенти проглянуть Алма 2:15–18, 28–31 і 
знайдуть слова зміцнив або зміцнені.

•	 Відповідно	до	Алма	2:28,	чому	Господь	
зміцнив нефійців?

•	 Чому,	на	вашу	думку,	Небесний	Батько	час	від	
часу дає нам силу, щоб протистояти злочестиво-
сті, а не усуває її вплив з нашого життя?

Попросіть когось із студентів прочитати вголос 
Алма 2:29–31. Попросіть студентів визначити, як 
ми можемо взяти дії Алми, описані у цих віршах, 
за приклад для наслідування, коли боремося з 
нечестивістю.

Свідчіть про те, що Господь буде зміцнювати 
нас у протистоянні, коли ми відстоюємо істину і 
праведність.

 Алма 3. Іноді люди відділяють себе від 
праведних, змінюючи свій зовнішній вигляд
Поясніть, що амлісійці, намагаючись ототожнити 
себе з ламанійцями, змінили свою зовнішність. По-
просіть когось із студентів прочитати Алма 3:4–5.

•	 Що	зробили	амлісійці	для	зміни	своєї	зовнішності?

•	 Чому,	на	вашу	думку,	вони	хотіли	“відрізнятися	
від Нефійців”?

•	 Що	роблять	деякі	люди	зі	своєю	зовнішністю	в	
наш час, щоб відрізнятися від праведних?

Якщо ви хочете згадати про татуювання під час 
цього обговорення (або якщо його згадають 
студенти), покажіть зображення храму. Якщо 
можливо, покажіть зображення найближчого до 
студентів храму.

•	 Що	б	ви	відчули,	якби	побачили	на	домі	
Господа графіті?
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Студенти повинні зрозуміти, що їхні тіла є священ-
ними і святими для Господа, подібно до храмів, які 
ми будуємо. Президент Гордон Б. Хінклі (1910–2008), 
15-й Президент Церкви стверджував: “Татуювання—
це графіті на храмі тіла” (у Conference Report, Oct. 
2000, 70; або Ліягона, лист. 2001, с. 52). Прочитайте 
наступну пораду з брошури Заради зміцнення 
молоді, щоб допомогти студентам уникати існую-
чої у світі тенденції наносити якісь зображення на 
своє тіло:

“Ваше тіло є святим Божим створінням. Пова-
жайте його як дар від Бога і жодним чином не 
нівечте його. Своїм одягом і зовнішністю ви мо-
жете показати Господу, що знаєте, яким цінним 
є ваше тіло. Ви можете показати, що є учнями 
Ісуса Христа” (Заради зміцнення молоді: наш 
обов’язок перед Богом [брошура, 2002], 14).

Також можете попросити студентів прочитати 
твердження Президента Гордона Б. Хінклі на с. 176 
у посібнику для студентів. Це твердження також 
доступне на DVD до цього посібника B .

Поставте студентам наведені далі запитання. По-
просіть студентів подумати над відповідями на ці 
запитання і не висловлювати їх.

•	 Яке	послання	ви	передаєте	тим,	як	ви	одягнені,	і	
тим, що наносите зображення на своє тіло?

•	 Як	манера	одягатися	відображає	вашу	
внутрішню суть?

•	 Разом	зі	скромністю,	які	ще	фактори	одягу	і	зов-
нішнього вигляду можуть вказувати на те, що ви 
є учнями Ісуса Христа? (Ви можете дати можли-
вість студентам поділитися своїми відповідями на 
це запитання. Ви також можете запропонувати 
студентам прочитати твердження старійшини М. 
Рассела Балларда на сторінці 176 у посібнику для 
студентів. Це твердження також доступне на DVD 
до цього посібника C ).

Свідчіть про священність тіла. Закличте студентів 
дослухатися до поради пророків останніх днів, 
щодня вибираючи, що одягати і як виглядати.

Алма 4. Щире свідчення бореться з 
гордовитістю
Попросіть студентів прочитати подумки Алма 
4:6–12 і визначити, як вплинула гордовитість на 
членів Церкви?

•	 Як	виявлялася	гордовитість	серед	членів	Церкви?	
(Відповіді студентів можете написати на дошці).

•	 Як	вплинула	гордовитість	членів	Церкви	на	тих,	
хто до неї не належав?

•	 Виходячи	із	вчинків	цих	членів	Церкви,	що	могли	
інші думати про те, у що вони вірили?

Дайте студентам одну чи дві хвилини, аби кожний 
сам для себе поміркував, яку відповідь дати на таке 
запитання:

•	 Якби	за	вами	спостерігала	людина,	яка	не	дуже	
добре вас знає, то який вона могла б зробити вис-
новок про ваші вірування?

Дайте студентам достатньо часу для роздумів, а 
потім поставте таке запитання:

•	 Як	саме	це	запитання	може	вплинути	на	
ваше життя?

Як пророк і головний суддя, Алма турбувався через 
гордощі людей, і він хотів “збити” їхню гордовитість 
(Алма 4:19). Попросіть п’ять студентів прочитати 
Алма 4:15–19, кожний по одному віршу.

•	 Що	говорять	слова	“подолати	щирим	свідченням”	
про те, як навчав Алма?

Як первосвященик над Церквою, Алма приносив 
свідчення, в якому звучали як слова попередження, 
так і проголошення про істину. Як члени Церкви, 
ми у своєму “щирому свідченні” переважно про-
голошуємо те, що, як ми знаємо, є істинним. Аби 
наголосити, що для нас означає приносити щире 
свідчення, ви можете попросити студентів про-
читати висловлювання старійшини М. Рассела 
Балларда і Президента Говарда В. Хантера на 
сc. 178–179 у посібнику для студентів. Висловлю-
вання старійшини Балларда також доступне на DVD 
до цього посібника D .

•	 Чому,	на	вашу	думку,	щире	свідчення	здатне	по-
долати гордовитість?



92

Розділ 23

•	 Як	вплинуло	на	ваше	життя	щире	свідчення	про	
євангелію, яким ділилися інші люди?

Можна навести вказані далі слова Президента Спен-
сера В. Кімбола (1895–1985), 12-го Президента Цер-
кви про те, що означає приносити щире свідчення:

“Не напучуйте одне одного; це не свідчення. 
Не кажіть іншим, як жити. Просто розкажіть 
про свої особисті почуття. Оце є свідченням. 
Як тільки ви починаєте проповідувати іншим, 
тоді ж закінчується ваше свідчення. Просто 
скажіть про свої почуття, про те, що вам каже 
ваш розум і ваше серце, і кожна фібра вашого 
єства” (The Teachings of Spencer W. Kimball, ed. 
Edward L. Kimball [1982], 138).
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Вступ
Алма, проповідуючи людям в Зарагемлі, нагадав 
їм: кожний з них стане перед Господом, щоб бути 
судженим. Навчаючи на цьому уроці, ви можете 
привернути увагу до запитань і поради Алми, які 
допомагають нам старанніше підготуватися до 
входження в Господню присутність. Зокрема, ви 
можете допомогти студентам зрозуміти, що у нас 
відбувається зміна серця, коли ми повертаємося від 
гріха до праведності. Можна закликати їх відкласти 
від себе кожний гріх, який з легкістю заступає їм 
дорогу, і показати їхньому Богові, що вони бажають 
покаятися (див. Алма 7:15).

Вчення і принципи
•	 Зміна	серця	дає	нам	можливість	підготуватися	до	

входження у присутність Господа (Aлма 7:15).

•	 Ісус	Христос	перетерпів	“страждання,	і	спокуси	
всякого роду”, щоб спасти нас від гріха і смерті та 
допомогти нам пройти через труднощі земного 
життя (див. Алма 7:7–13).

•	 Щире	покаяння	дає	нам	розвивати	в	собі	риси,	
притаманні Христу (див. Алма 7:14–24).

Запропонований хід уроку
Алма 5. Зміна серця дає нам можливість 
підготуватися до входження у присутність 
Господа
Розпочніть, поставивши студентам такі запитання:

•	 Чим	може	страшити	смерть	декого	з людей?

•	 Чим	може	страшити	людей	те,	що	вони	постануть	
на суді перед Господом?

•	 Що,	на	вашу	думку,	дає	людині	відчувати	себе	
підготовленою до зустрічі з Богом?

Відповіді студентів можна написати на дошці. Після 
обговорення класом нехай студенти, кожний ок-
ремо, вивчать Алма 5:6–13. Попросіть їх знайти, що 
відбулося з батьком Алми і його послідовниками.

•	 Як	Алма	описав	своє	навернення?

•	 Відповідно	до	Алма	5:11–13,	що	привело	до	цієї	
“могутньої	зміни”	серця?	Що	підтримувало	цю	
могутню зміну?

Розділ 24
Алма 5–7

Напишіть на дошці наступне:

Алма	5:14–19,	26–31

Людина	зі	зміненим	серцем …

Нехай студенти вивчать вірші, вказані на дошці. 
Попросіть їх, відповідно до вказаних вами віршів, 
закінчити це речення на аркуші паперу. Наведені 
далі приклади допоможуть вам направляти студентів 
у виконанні цієї вправи.

Людина зі зміненим серцем …

Отримала Божий образ у виразі свого обличчя 
(див. вірш 14).

Виявляє “віру у викуплення Того, Хто створив [нас]” 
(вірш 15).

Знає, що її діяння на землі були праведними 
(див. вірш 16).

Дайте студентам достатньо часу для виконання 
вправи, а потім попросіть їх поділитися тим, як вони 
закінчили це речення.

Прочитайте класом Алма 5:33–35, 48, 50–51, 57, до-
сліджуючи вчення Алми про те, що ми повинні зро-
бити, аби “підвести очі на Бога … з щирим серцем і 
чистими руками” (вірш 19), коли ми увійдемо у Божу 
присутність.

•	 Що	вражає	вас	в	ученнях	Алми	у	цих віршах?

Завершіть свідченням про те, що Бог готовий 
виявити до всіх нас Свою милість і що покаяння 
допоможе нам стати освяченими настільки, що ми 
зможемо жити в Його присутності.

Aлма 7:7–13. Ісус Христос перетерпів 
“страждання, і спокуси всякого роду”, щоб 
спасти нас від гріха і смерті та допомогти 
нам пройти через труднощі земного життя
Попросіть студентів уявити, що вони—місіонери і 
що	хтось,	кого	вони	тільки-но	зустріли,	запитав:	“Що	
Ісус Христос зробив для мене?”

Дайте студентам стисло розказати, як би вони від-
повіли. Потім попросіть їх індивідуально прочитати 
Алма 7:7–13, звертаючи увагу на те, що підтвердить 
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чи розширить їхні відповіді, що прозвучали спо-
чатку. Виділіть для цього достатньо часу, а потім 
запросіть їх розповісти, що вони дізналися. (Серед 
їхніх відповідей може бути: Господь має силу зро-
бити все; Він перетерпів біль, страждання, недуги і 
спокуси всякого виду, щоб мати цілковите співчуття 
до наших слабкостей; Він помер, щоб бути здатним 
розірвати пута смерті; Він має силу врятувати нас 
від наших гріхів).

•	 Якими	словами	у	цих	віршах	неодноразово	наго-
лошується, що Спаситель розуміє наші труднощі?

Нехай студенти знайдуть і позначать слова “візьме 
на Себе” і “будучи у плоті”. Поясніть: у цих віршах 
слово плоть стосується фізичного тіла Спасителя, а 
також смертного життя та нашої занепалої природи. 
Допоможіть студентам зрозуміти, що Спаситель 
спустився нижче всього, аби Він міг знати, як допо-
могти нам у труднощах смертного життя. Попросіть 
когось із студентів прочитати слова старійшини 
Ніла А. Максвелла, з Кворуму Дванадцятьох Апосто-
лів, що на сс. 182–183 у посібнику для студентів.

•	 Як	це	знання	допоможе	нам	у	подоланні	трудно-
щів земного життя?

Нехай студенти прочитають висловлювання старій-
шини Джеффрі Р. Холланда, що на сторінці 183 у 
посібнику для студентів (також доступне на DVD до 
цього посібника A ). Коли студенти роздумують, що 
означає отримувати допомогу від Спасителя, попро-
сіть їх замислитися над таким запитанням:

•	 Коли	Спаситель	допоміг	вам	у	час	ваших	випро-
бувань чи спокус?

Запропонуйте студентам написати у своїх щоден-
никах про любов і доброту Спасителя та Його 
прагнення допомогти їм. Згадуючи про випадки, 
коли вони отримували божественну допомогу, вони 
будуть зміцнюватися, щоб долати труднощі, які ви-
никають у них тепер, і труднощі, які чекають на них 
у майбутньому.

Алма 7:14–24. Щире покаяння дає нам 
розвивати в собі риси, притаманні Христу
Заздалегідь підготуйте роздатковий матеріал, який 
містить запитання стосовно Алма 7:14–24, які подано 

далі. Залиште достатньо місця між запитаннями, щоб 
студенти могли написати відповіді, які знайдуть.

•	 Що	Алма	закликав	людей	“відкласти	від себе”?

•	 Відповідно	до	обіцянь	Алми	народу	в	Гедеоні,	за	
яких умов вони отримають вічне життя?

•	 Що	дізнався	Алма	через	“явлення	Духа”	про	
цей народ?

•	 Що	відчував	Алма	стосовно	народу	в Гедеоні?

•	 Як	би	ви	описали	людину,	в	якій	збудилося	від-
чуття її обов’язку перед Богом?

•	 Які	ми	матимемо	риси,	якщо	будемо	йти	“невин-
ними перед [Богом]”?

•	 Який	висновок	ви	зробите	з	того,	що	дізналися	з	
Алма 7:14–24?

•	 Які	кроки	вам	потрібно	зробити,	щоб	розвинути	в	
собі риси, притаманні Христу?

Прочитайте слова президента Дітера Ф. Ухтдорфа, з 
Першого Президентства:

“Йти за Христом означає стати подібним до 
Нього. Учитися з Його характеру. Ми, духовні 
діти Небесного Батька, маємо потенціал вті-
лювати Христові риси у своєму житті і харак-
тері. Спаситель запрошує нас дослідити Його 
євангелію, живучи за Його вченнями. … Якщо 
ми будемо розвивати у своєму житті Христові 
риси, крок за кроком, вони “понесу[ть нас] наче 
на орлиних крилах” (УЗ 124:18)” (у Conference 
Report, Oct. 2005, 107–8; або Ліягона, лист. 2005, 
сс. 102–103).

•	 Чому,	на	вашу	думку,	риси,	притаманні	Христу,	
розвиваються поступово?

Поясніть: порада Алми народу в Гедеоні може допо-
могти нам розвинути риси, притаманні Христу.

Роздайте всім студентам підготовлений вами роздат-
ковий матеріал. Попросіть їх, щоб вони окремо або 
в парах дослідили Алма 7:14–24, щоб відповісти на 
запитання в роздатковому матеріалі. Допоможіть їм 
зрозуміти, як порада Алми народу в Гедеоні може 
допомогти нам стати більше схожими на Христа.
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Алма 5–7

Після того як студенти виконають завдання, запро-
сіть кількох з них поділитися своїми висновками з 
класом. Потім попросіть кожного поміркувати над 
таким запитанням:

•	 На	якій	вказівці	Алми	вам	потрібно	зосереди-
тися у вашому старанні ставати більше схожими 
на Христа?

Свідчіть про істини, які ви обговорювали зі сту-
дентами. Закличте студентів дотримуватися вчень 
Алми, каючись у своїх гріхах і розвиваючи риси, 
притаманні Христу, щоб вони у належний час могли 
отримати піднесення.
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Вступ
Коли Алма прибув проповідувати в місто Аммо-
нійга, більшість людей там перебували у стані 
очевидного відступництва. Злочестивий народ в 
Аммонійзі одразу відмовився слухати Алму і прогнав 
його зі свого міста. Однак ангел явився йому; він 
підбадьорив його і передав йому наказ від Господа 
повернутися назад у місто Аммонійга. “З поспіхом” 
повернувшись у це місто (Алма 8:18), Алма зустрів 
Амулека, якого Господь підготовив для нього як 
місіонера-напарника. Алма і Амулек звернулися 
до закам’янілого серцем народу, розповідаючи їм 
про надзвичайно важливі вчення, що стосувалися 
плану спасіння, воскресіння і суду. Обговорюючи ці 
вчення зі студентами, ви можете допомогти їм зрозу-
міти, що коли ми будуємо своє свідчення на істинах, 
що стосуються плану спасіння, ми отримуємо силу, 
щоб слухатись Божих слуг і виконувати Його запо-
віді. Ми готуємося до пришестя Господа.

Вчення і принципи
•	 Якщо	ми	вірні	й	старанні,	Господь	забезпечить	

нам шлях, щоб виконати те, що Він наказав 
(див. Алма 8).

•	 Усі	люди	піднімуться	з	мертвих	і	стануть	пе-
ред Господом, щоб бути судженими (див. Алма 
11:41–46; 12:1–18).

•	 Бог	дав	план	викуплення,	щоб	спасти	нас	із	на-
шого занепалого стану (див. Алма 12:22–37).

Запропонований хід уроку
Алма 8. Якщо ми вірні й старанні, Господь 
забезпечить нам шлях, щоб виконати те, 
що Він наказав
Напишіть на дошці Алма 8:8–18. Поділіть клас на 
дві групи. Одній групі призначте прочитати ці вірші 
і знайти інформацію про народ Аммонійги. Іншій 
групі дайте завдання прочитати ті ж вірші і знайти 
інформацію про Алму. Поясніть, що коли вони 
виконають це завдання, ви поставите їм запитання 
стосовно того, що вони прочитали.

Коли студенти прочитають цей уривок, поставте їм 
такі запитання стосовно народу Аммонійги:

Розділ 25
Алма 8–12

•	 До	чого	призвело	те,	що	Сатана	“здобув	велику	
владу над серцями людей” міста Аммонійга? 
(Див. Алма 8:9).

•	 Як	народ	Аммогійги	характеризував	вчення	і	тра-
диції Церкви? (Див. Алма 8:11).

•	 Що	вчинили	жителі	Аммонійги	по	відношенню	до	
Алми? (Див. Алма 8:9–13).

•	 Чому	люди	так	жорстоко	поставилися	до	Алми,	
навіть незважаючи на те, що він був первосвяще-
ником над Церквою? (Див. Алма 8:11–12).

Стосовно Алми поставте наступні запитання:

•	 Як	Алма	відреагував	на	те,	що	його	не	прийняли	в	
Аммонійзі? (Див. Алма 8:14).

•	 Через	що	Алма	змінив	свою	думку,	залишивши	
Аммонійгу? (Див. Алма 8:14–16).

•	 Як,	на	вашу	думку,	послання	ангела	вплинуло	на	
бачення Алми його місії в Аммонійзі? (Див. Алма 
8:15–17).

•	 Чого	ми	можемо	навчитися	з	відповіді	Алми	на	
послання ангела? (Див. Алма 8:18).

Попросіть студентів прочитати Алма 8:19–27. Не-
хай вони знайдуть доказ того, що Господь відкрив 
шлях для Алми, щоб він проповідував євангелію в 
Аммонійзі.

•	 Чому	Амулек	прийняв	Алму	не	так,	як	інші	люди	в	
Аммонійзі? (Див. Алма 8:20).

Прочитайте студентам наведені далі висловлю-
вання. Висловлювання Президента Монсона також 
доступне на DVD до цього посібника A . Запитайте, 
як ці висловлювання стосуються пережитого Алмою 
в Аммонійзі.

Президент Томас С. Монсон, 16-й Президент 
Церкви, навчав: “Пам’ятайте, що ця робота—не 
тільки ваша і моя. Це Господня робота, і коли 
ми виконуємо доручення Господа, … ми маємо 
право на Господню допомогу. Пам’ятайте, що 
Господь укріпить ті спини, на які покладено 
тягарі” (у Conference Report, Apr. 2005, 61; або 
Ліягона, трав. 2005, с. 56).
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Алма 8–12

Президент Гордон Б. Хінклі (1910–2008), 15-й 
президент Церкви порадив: “Тягніться до ве-
ликого потенціалу, що є у вас. Я не прошу вас 
робити більше, ні ви можете. Сподіваюся, що 
у вас не виникають гнітючі думки про свою 
неспроможність. Сподіваюся, що ви не будете 
ставити для себе недосяжні цілі. Я сподіваюся, 
що ви просто будете якнайкраще робити те, 
що можете. Якщо чинитимете так, то поба-
чите, як стаються дива” (Teachings of Gordon B. 
Hinckley [1997], 696).

•	 Як	ці	висловлювання	та	розповідь	в	Алма	8	мо-
жуть допомогти вам не лякатися труднощів?

Запросіть кількох студентів поділитися прикладами 
того, як Господь допоміг їм, коли вони стикалися з 
труднощами. Під час цього обговорення ви можете 
зазначити, що Господня допомога часто приходить 
просто й непомітно, наприклад, це може бути під-
казка від Святого Духа або добрий вчинок друга.

Прочитайте разом Алма 8:30–31, а потім попросіть 
студентів знайти, що Господь зробив для Алми, коли 
той повернувся в Аммонійгу.

•	 Що	зробив	Господь,	аби	допомогти	Алмі	ділитися	
євангелією серед народу Аммогійги?

Поділіться своїм свідченням про Господню силу, яка 
відкриває шлях навіть тоді, коли, як здається, вико-
нати Його накази просто неможливо. “Гоподь не дає 
заповідей дітям людським без того, щоб не приготу-
вати шлях для них, аби вони могли виконати те, що 
Він наказав їм” (1 Нефій 3:7    ).

Алма 9. “Як ви забули традиції 
ваших батьків”?
Попросіть студентів скласти список якихось навичок 
або ідей, які молодь іноді відмовляється перейняти 
від своїх батьків. (Серед відповідей студентів може 
бути: виконання роботи по господарству, вміння 
будувати і ремонтувати, навички навчання або 
заняття музикою).

•	 Чому,	на	вашу	думку,	деякі	люди	відкидають	
цінне знання попередніх поколінь?

Прочитайте зі студентами Алма 9:7–14. Під час 
читання нехай студенти знайдуть слова або ідеї, 
які Алма повторював (наприклад, “ви забули” і “не 
пам’ятаєте”).

•	 Що	забули	аммонійгійці?	Чому,	на	вашу	думку,	
ця забудькуватість призвела до відступництва і 
злочестивості?

•	 Яку	користь	ви	маєте	від	знання	хороших	тради-
цій, учень і досвіду попередніх поколінь? Як нам 
не забувати про ці благословення?

Попросіть студентів прочитати подумки Алма 
9:19–22 і визначити, які духовні благословення і 
досвід мали нефійці до цього. Попросіть студентів 
розказати, що вони знайшли.

Попросіть студентів прочитати Учення і Завіти 
82:3    .

•	 Як	цей	вірш	стосується	народу	Аммонійги?

Попросіть когось із студентів прочитати подумки 
Алма 9:23–24 і 10:22–23, 27. Попросіть інших студен-
тів слідкувати за читанням, шукаючи попередження 
про труднощі, які прийдуть до народу Аммонійги, 
якщо вони не покаються.

•	 Які	попередження	дали	Алма	і	Амулек народу?

•	 За	словами	Алми,	чому	злочестя	народу	Аммо-
нійги було гіршим за злочестя ламанійців?

Знову зверніться до Алма 9:19–22, де Алма перера-
ховує деякі з благословень, які колись мали нефійці, 
і дещо з пережитого ними.

•	 Чому	корисно	пам’ятати	про	минулий	
духовний досвід?

Поділіться своїми почуттями стосовно того, на-
скільки важливо пам’ятати особистий духовний 
досвід і духовний досвід інших людей з поперед-
ніх поколінь. Попросіть студентів дбайливо запи-
сувати священні події з їхнього життя в особисті 
щоденники.

Перед тим як перейти до Алма 11, ви можете зазна-
чити, що Амулек був ідеальним місіонером-напар-
ником для Алми. В Алма 10:4–12 перелічено дещо 
з його досвіду, що підготувало його до служіння з 
Алмою. Можна зазначити, що Амулек був певний 
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час малоактивним членом Церкви до того, як став 
ефективним місіонером. Це може дати надію моло-
дим чоловікам і молодим жінкам, у яких є сумнів, чи 
здатні вони служити на місії повного дня.

Алма 11:41–46; 12:1–18. Усі люди піднімуться  
з мертвих і стануть перед Господом, щоб 
бути судженими
Ця частина уроку дає вам ще одну можливість свід-
чити, що Спокута Спасителя долає наслідки падіння.

Заздалегідь підготуйте для студентів вказаний далі 
тест як роздатковий матеріал або покажіть його 
через проектор. Для кожного твердження нехай сту-
денти напишуть П в разі правильної відповіді або Н 
в разі неправильної відповіді. Попросіть студентів 
відповісти на запитання, не користуючись їхніми 
примірниками Писань.

 1. Коли ми постанемо на суді, то пригадаємо 
всі наші провини. (Див. Алма 11:43; див. також 
2 Нефій 9:14; Алма 5:18).

 2. Усі, хто втратив руки чи ноги у земному житті, 
матимуть свої відновлені кінцівки, коли будуть 
воскрешені. (Див. Алма 11:43–44).

 3. Усі помітні каліцтва чи вади будуть усунені, коли 
ми будемо воскрешені, проте у нас все ж зали-
шаться рубці та інші незначні вади. (Див. Алма 
11:43–44; див. також Алма 40:23).

 4. Воскресла людина більше ніколи не помре фі-
зично. (Див. Алма 11:45).

 5. На Останньому суді нас будуть судити виключно 
за нашими справами. Нічого іншого до уваги 
братися не буде. (Див. Алма 11:41, 44; 12:14; див. 
також УЗ 137:9).

 6. Ті, хто закам’яніють серцем проти істини, вреш-
ті-решт не знатимуть нічого про таємниці Бога. 
(Див. Алма 12:9–12).

 7. Останній суд буде радісною подією для всіх лю-
дей. (Див. Алма 12:13–14, 17).

(Відповіді: 1-П; 2-П; 3-Н; 4-П; 5-Н; 6-П; 7-Н)

Після того як студенти закінчать цей тест, нехай 
вони попрацюють індивідуально або в парах, 

читаючи вказані уривки з Писань і перевіряючи свої 
відповіді. Потім поставте такі запитання:

•	 Як	розуміння	Воскресіння	і	того,	що	буде	Остан-
ній суд, допомагає нам краще розуміти Спокуту 
Ісуса Христа?

•	 Як	правильне	розуміння	цих	учень	може	впливати	
на наше повсякденне життя?

Після того як студенти обговорять ці питання, можна 
запропонувати їм прочитати висловлювання ста-
рійшини Далліна Х. Оукса, що на сс. 189 і 190–191 
у посібнику для студентів. Ці висловлювання також 
доступні на DVD до цього посібника B  C .

Запропонуйте студентам подумки поміркувати над 
таким запитанням:

•	 Чи	є	у	вашому	житті	щось	таке,	що	вам	потрібно	
змінити, аби не боятися Останнього суду?

Наполегливо порадьте студентам упокорювати себе 
у молитві, просити Господа про прощення гріхів і 
прагнути Його допомоги у подоланні своїх гріхів. 
Допоможіть їм зрозуміти, що зараз час підготува-
тися до Воскресіння і Останнього суду (див. Алма 
34:32–34    ).

Алма 12:22–37. Бог дав план викуплення, щоб 
спасти нас із нашого занепалого стану
Заздалегідь можна зв’язатися з одним чи двома 
студентами і запропонувати їм підготуватися, щоб 
свідчити про план спасіння і мир, який він прино-
сить у їхнє життя.

До проведення уроку підготуйте роздатковий 
матеріал з такими запитаннями і посиланнями на 
Писання:

 1. Якими були деякі з наслідків того, що Адам і Єва 
скуштували від забороненого плоду? (Див. Алма 
12:22, 24).

	2.	Що	було	дано	Богом	як	засіб	для	усунення	наслід-
ків падіння? (Див. Алма 12:25).

 3. Як людей навчали плану спасіння? (Див. Алма 
12:28–30).

	4.	Що	Бог	дав	людям,	щоб	вони	могли	використо-
вувати свою свободу вибору у відповідності до 
Його плану викуплення? (Див. Алма 12:31–32).
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 5. Як ми отримуємо благословення від Спокути Спа-
сителя? (Див. Алма 12:33–37).

Прочитайте наступне висловлювання президента 
Бойда К. Пекера, діючого Президента Кворуму Два-
надцятьох Апостолів:

“Без знання євангельського плану гріх здається 
природним, невинним, навіть виправданим. Для 
нас не існує більшого захисту від супротивника, 
ніж знання істини—знання плану” (Our Father’s 
Plan [1984], 27).

•	 Як	же	може	знання	плану	Небесного	Батька	захи-
стити нас від супротивника?

Поясніть, що Алма 12 містить важливі подробиці 
плану Небесного Батька для Його дітей. Знаючи, що 
ми будемо грішити, Небесний Батько підготував нам 
шлях, щоб ми були викуплені і повернулися, щоб 
жити з ним вічно. Допоможіть студентам з’ясувати, 
що чим краще вони будуть розуміти план Небес-
ного Батька, тим щасливішими вони будуть.

Роздайте копії роздаткового матеріалу. Нехай 
кожний знайде відповіді на одне чи два запитання, 
вказані у цьому матеріалі, і підготується поділитися 
своїми думками з класом.

Після того як студенти дадуть відповіді на запи-
тання, допоможіть їм обговорити вказані далі дві 
теми, щоб вони могли поділитися тим, про що 
дізналися, і застосовувати це вчення у своєму 
житті повніше.

Тема 1: Алма і Амулек навчали багатьом істинам, що 
стосувалися викуплення.

Попросіть студентів проглянути уривки з Писань, 
які вони вивчали сьогодні, і визначити деякі з істин, 
яких навчали Алма і Амулек. Можна написати відпо-
віді студентів на дошці.

Попросіть студентів вибрати одну з перерахованих 
істин і пояснити, як знання цієї істини допоможе їм 
захиститися від супротивника.

Тема 2: Алма сказав, що Бог дав Своїм дітям заповіді 
“після того як зробив відомим для них план вику-
плення” (Алма 12:32; курсив додано).

•	 Чому,	на	вашу	думку,	для	людей	було	важ-
ливо дізнатися про цей план до того, як вони 
отримали заповіді?

Якщо ви пропонували одному чи двом студентам 
підготуватися, щоб поділитися своїми свідченнями 
про план викуплення, попросіть їх зробити це те-
пер. Якщо доречно, ви також можете свідчити самі і 
запросити свідчити інших студентів.
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Вступ
Цей блок уривків з Писань надає чудову можливість 
обговорити план спасіння. Під час обговорення зі 
студентами Алма 13 допоможіть їм поміркувати про 
їхнє передземне життя та про обов’язки, які вони, 
можливо, готувалися отримати у смертному житті. 
При обговоренні Алма 14 можна нагадати студен-
там, що у смертному житті вони будуть зустрічатися 
з труднощами, але зрештою будуть благословенні, 
якщо залишаться вірними своєму свідченню. Коли 
студенти, вивчаючи Алма 15, будуть обговорювати, 
яка зміна сталася із Зизромом, можна привернути 
увагу до принципу покаяння і головної ролі Ісуса 
Христа у плані нашого Небесного Батька. У розділі 
Алма 16 показується, що злочестиві будуть відпові-
дати за свої дії. Разом ці розділи свідчать про Божу 
справедливість і милість, заохочуючи нас довіряти 
Йому і Його плану, даному для нашого спасіння.

Вчення і принципи
•	 Бог	підготував	і	покликав	носіїв	Мелхиседекового	

священства ще від часів заснування світу (див. 
Алма 13).

•	 Бог	благословляє	тих,	хто	довіряє	Йому	у	своїх	
стражданнях (див. Алма 14–15).

•	 Ті,	хто	відкидає	євангелію,	страждають	духовно,	
а іноді й фізично (див. Алма 16).

Запропонований хід уроку
Алма 13. Бог підготував і покликав носіїв 
Мелхиседекового священства ще від часів 
заснування світу
Щоб	допомогти	студентам	зрозуміти	різницю	між	
висвяченням наперед і висвяченням, напишіть на 
дошці такі слова

Висвячення	
наперед

Якості Висвячення

Поясніть: у передземному житті Бог висвятив напе-
ред багатьох Своїх вірних синів, щоб вони отри-
мали священство у земному житті, аби допомагати 
у спасінні людської сім’ї. Додайте до написаного 
на дошці:

Розділ 26
Aлма 13–16

Передземне 
життя

Передземне 
життя і земне 
життя

Земне життя

Висвячення	
наперед

Якості Висвячення

Алма	13:3 Aлма	13:3–10 Aлма	13:6–12

УЗ	
138:55–56

Авраам	
3:22–23

Розділіть клас на три групи. Одній групі дайте зав-
дання вивчити індивідуально уривки з Писань про 
висвячення наперед, другій групі—уривки з Писань 
про якості, і останній групі—уривки з Писань про 
висвячення (зверніть увагу, що деякі вірші стосу-
ються висвячення наперед і якостей або і якостей, 
і висвячення). Попросіть групи підготуватися, щоб 
відповісти на запитання про прочитане.

Попросіть когось із студентів прочитати Алма 13:3 
вголос. Попросіть когось із студентів, які вивчали, 
що таке висвячення наперед, відповісти на такі 
запитання:

•	 Як	чоловіки	у	доземному	житті	доводили,	що	гідні	
бути висвяченими наперед, щоб отримати Мелхи-
седекове священство?

Нехай хтось прочитає вголос УЗ 138:55–56.

•	 Що	ми	дізнаємося	з	цього	уривка	про	передземне	
життя і висвячення наперед?

•	 Як	ці	вчення	про	висвячення	наперед	можуть	по-
значитися на тому, як ви служите у покликаннях і 
підтримуєте ваших провідників?

Запропонуйте студентам подумки прочитати Алма 
13:3–10. Попросіть когось із студентів, які вивчали 
якості, відповісти на такі запитання:

•	 Відповідно	до	Алма	13:10,	що	повинен	робити	
чоловік, аби підготуватися, щоб отримати Мелхи-
седекове священство?

•	 Як	віра	і	покаяння	готують	чоловіка	до	отримання	
Мелхиседекового священства?
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Попросіть когось із студентів прочитати Алма 
13:11–12. Попросіть когось із студентів, хто вивчав, 
що таке висвячення, відповісти на такі запитання:

•	 Після	того	як	чоловіка	висвячено	в	чин	Мелхисе-
декового священства, що йому потрібно робити, 
аби залишитися придатним для служіння?

•	 Що	відбулося	завдяки	праведності	носіїв	священ-
ства, як це описано в Алма 13:11–12?

Зазначте, що доблесні жінки у передземному світі 
також були підготовлені до можливостей служити 
на землі. Запропонуйте класу прочитати вислов-
лювання Президента Спенсера В. Кімбола та ста-
рійшини Ніла А. Максвелла, що на сс. 193–194 у 
посібнику для студентів. Висловлювання старій-
шини Максвелла також доступне на DVD до цього 
посібника A .

Алма 13:6, 17–18. Носії Мелхиседекового 
священства повинні сприяти праведності
Поясніть, що носії Мелхиседекового священства, як 
вчив Алма, повинні прагнути служити іншим. По-
просіть студентів прочитати Алма 13:6, 17–18.

•	 Відповідно	до	Алма	13:6,	після	того	як	чоловік	
отримує Мелхиседекове священство, яким є один 
з його обов’язків?

•	 Відповідно	до	Алма	13:17–18,	що	робив	Мелхисе-
дек, щоб сприяти праведності?

•	 Як	у	наш	час	носій	священства	може	сприяти	пра-
ведності, як це робив у свій час Мелхиседек?

Можна зазначити наступне: у Біблії сказано, що чо-
ловік на ім’я Мелхиседек був “без батька, без матері, 
без родоводу, не мав ані початку днів, ані кінця 
життя” (Євреям 7:3). Алма 13:8–9 і Переклад Джо-
зефа Сміта, Євреям 7:3 (у Путівнику по Писаннях) 
вносять ясність у цей уривок. Там пояснюється, що 
це священство, а не чоловік, є “без початку днів або 
без кінця років” (Алма 13:7, 9).

Алма 14–15. Бог благословляє тих, хто довіряє 
Йому у своїх стражданнях
Попросіть студентів навести з Писань приклади пра-
ведних людей, яких переслідували через їхнє свід-
чення про євангелію. Після того як студенти назвуть 
кілька прикладів, прочитайте Алма 14:7–11 і 60:13.

•	 Які	в	цих	віршах	вказано	причини,	з	яких	пра-
ведним іноді доводиться страждати від рук 
злочестивих?

Прочитайте слова президента Джеймса Е. Фауста 
(1920–2007), з Першого Президентства:

“Зараз усі ці страждання і справді можна роз-
глядати як несправедливі, якщо вважати, що зі 
смертю все закінчується, але це не так. Життя—
це не п’єса на одну дію. У ній три дії. Пройшла 
та дія, коли ми були у передземному житті, те-
пер ми в дії, яка відбувається, це—наше земне 
життя, і ми ще будемо в майбутній дії, коли по-
вернемося до Бога. Ми були послані у це життя, 
щоб бути перевіреними і випробуваними [див. 
Авраам 3:25]. …

Наші минулі й теперішні страждання, як казав 
Павло, “нічого не варті супроти тієї слави, що 
має з’явитися в нас” [Римлянам 8:18] у вічностях. 
“Бо за великою знегодою приходять благосло-
вення. Отже, приходить день, коли вас буде 
увінчано великою славою” [ УЗ 58:4]. Тож страж-
дання корисні в тому розумінні, що вони до-
помагають потрапити у целестіальне царство” 
(у Conference Report, Oct. 2004, 19; або Ліягона, 
лист. 2004, сс. 19–20).

•	 Як	свідчення	про	план	спасіння,	у	т.ч.	про	перед-
земне і післяземне життя, може полегшити страж-
дання, яких ми зазнаємо у земному житті?

•	 Як	саме	благословляються	праведні	у	їхніх	
стражданнях?

•	 Як	ми	у	час	страждань	виявляємо	свою	довіру	
до Бога?

Нехай студенти порівняють запитання, поставлене 
в Алма 14:26, із запитанням Джозефа Сміта в Ученні і 
Завітах 121:3.

•	 Відповідно	до	Алма	14:26,	як	Алма	і	Амулек	змогли	
вистояти у своїх стражданнях?

•	 Коли	пророка	Джозефа	Сміта	було	несправедливо	
кинуто у в’язницю в Міссурі, він поставив запи-
тання, що записане в Ученні і Завітах 121:3. На 
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відміну від Алми і Амулека, його не було негайно 
звільнено	з	в’язниці.	Що	ми	можемо	дізнатися	з	
Божої відповіді на його молитву? (Див. УЗ 121:7–9; 
122:4–9).

•	 Як	Господь	допоміг	вам,	коли	ви	проходили	через	
випробування?

У своїх стражданнях і Зизром, і Амулек довіряли 
Богу. Скажіть, щоб половина класу прочитала Алма 
15:5–12, шукаючи, як це було із Зизромом. А інша 
половина класу нехай прочитає Алма 15:16, 18, шу-
каючи, як це було з Амулеком.

Попросіть студентів, які читали про Зизрома, відпо-
вісти на таке запитання:

•	 Як	розповідь	в	Алма	15	показує	зростання	довіри	
Зизрома до Господа?

Попросіть студентів, які читали про Амулека, відпо-
вісти на такі запитання:

•	 Від	чого	відмовився	Амулек	заради	життя	
за євангелією і служіння на місії? Як це 
характеризує Амулека?

•	 Які	благословення	отримали	ви,	коли	присвятили	
своє життя євангелії і довірилися Господу?

Алма 16. Ті, хто відкидає євангелію, 
страждають духовно, а іноді й фізично
Напишіть на дошці такі слова:

Люди	у	дні Ноя

Люди	в	Содомі	і Гоморі

Люди	в	Єрусалимі	у	часи Легія

Люди	в Аммонійзі

Прочитайте Алма 16:9. Потім приверніть увагу 
студентів до чотирьох груп людей, які написані 
на дошці.

•	 Що	було	спільного	між	цими людьми?

•	 Якими	можуть	бути	фізичні	й	духовні	наслідки	
того, що люди відкидають євангелію?

Допоможіть студентам зрозуміти, що коли люди бу-
вають “впертими у своїй злочестивості” (Алма 9:18), 
вони зазнають духовного знищення, навіть якщо їм і 
вдасться уникнути знищення фізичного.

Попросіть студентів прочитати вказане далі вислов-
лювання Президента Уілфорда Вудраффа (1807–1898), 
четвертого Президента Церкви:

“Якщо й половина цієї Церкви відпаде, цілей 
Господа	це	не	зруйнує.	Що	ж	до	нас	самих,	то	
тут справа інша. Багато людей, які отримали 
євангелію і яким було даровано Святого Духа, 
відпали, але цим вони зводять на себе про-
кляття, цим вони самі себе знищують. … Люди 
можуть впасти, а царство Боже—ніколи, ніколи” 
(у Conference Report, Apr. 1880, 10).

•	 Що	саме	може	допомогти	нам	уникнути	бід,	що	
прийшли до людей в Аммонійзі?

Зазначте, що Господь завжди попереджає людей заз-
далегідь, ще до того, як прийде знищення (див. Алма 
9:18–19; див. також 2 Нефій 25:9).

Aлма 16:16–21. Ми повинні готуватися до 
Другого пришестя
Попросіть студентів прочитати Алма 16:16–21 і 
знайти, як Господь готував людей до Свого пришестя.

•	 Як	ці	вірші	допоможуть	нам	підготуватися	до	Дру-
гого пришестя Ісуса Христа самим і допомагати в 
цьому іншим?
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Вступ
Старійшина Девід А. Беднар, з Кворуму Дванад-
цятьох Апостолів, нагадав нам: “Ми є місіонерами 
щодня в наших сім’ях, в наших школах, на наших 
робочих місцях і в нашому суспільному середовищі. 
Незалежно від нашого віку, досвіду або становища 
в житті, ми всі є місіонерами” (у Conference Report, 
Oct. 2005, 47; або Ліягона, лист. 2005, с. 44). Роз-
повідь про Аммона і його братів, вміщена в Алма 
17–22, ілюструє багато принципів, які можуть допо-
могти нам стати кращими місіонерами. Серед цих 
принципів можна назвати: прислухання до Святого 
Духа, гарний приклад і терпіння у наших стараннях. 
Навчаючи з цих розповідей, ви можете допомогти 
студентам зрозуміти ці принципи і застосовувати їх 
у житті.

Вчення і принципи
•	 Успішні	місіонери	завжди	навчають	з	силою	й	

повноваженням від Бога (див. Алма 17; 18:1–23).

•	 Місіонери	навчають	плану	спасіння	(див.	Алма	
18:36–39; 22:7–14).

•	 Розуміння	нашої	залежності	від	Христа	веде	до	
навернення (див. Алма 18:40–43; 22:15–18).

Запропонований хід уроку
Алма 17–22. Важливість місіонерської роботи
Попросіть студентів уважно послухати наступні 
висловлювання пророків останніх днів:

Пророк Джозеф Сміт заявив: “Після всього 
сказаного, найвеличнішим і найважливішим 
обов’язком залишається обов’язок проголошу-
вати євангелію” (у Проповідуйте Мою єванге-
лію, с. 12).

Президент Гордон Б. Хінклі (1910–2008) сказав: 
“Брати і сестри, … я запрошую вас стати в ряди 
цієї великої армії, з ентузіазмом до цієї роботи 
та з великим всеохоплюючим бажанням до-
помагати місіонерам у їхній величезній відпо-
відальності нести євангелію кожному народу, 
коліну,	язику	і	всім	людям”	(“Шукайте	ягнят,	
годуйте овець”, Ліягона, лип. 1999, с. 124).

Розділ 27
Aлма 17–22

•	 Як	би	ви	передали	ці	дві	цитати	одним	
коротким реченням?

До уроку призначте одного чи кількох студентів під-
готуватися, щоб переказати основні події, описані в 
Алма 17–22. Попросіть їх підготувати стислі, короткі 
презентації, зосереджуючись лише на описі самих 
подій. Запропонуйте, щоб для цього вони скориста-
лися коротким змістом розділів. Поясніть, що після 
їхніх презентацій клас буде працювати разом, щоб 
визначити принципи, про які вони можуть дізна-
тися з цих подій, і зростати у своєму розумінні цих 
принципів.

Алма 17; 18:1–23. Успішні місіонери навчають 
з силою і повноваженням від Бога
Напишіть на дошці:

Принципи місіонерської роботи

Розділіть клас на чотири групи. Першій групі 
призначте для вивчення Алма 17:1–8, другій—Алма 
17:9–25, третій—Алма 17:26–39 і 18:1–9, а четвер-
тій—Алма 18:10–23. Попросіть студентів про себе 
прочитати призначені їм уривки, шукаючи прин-
ципи, пов’язані з успішною місіонерською роботою. 
Поясніть, що коли студенти виконають завдання, ви 
попросите їх назвати знайдені ними принципи.

Після того як студенти закінчать цю роботу, попро-
сіть їх назвати принципи, які вони знайшли. Відпо-
віді напишіть на дошці. Деякі з можливих відповідей 
вказано далі:

Принципи місіонерської роботи

Досліджувати Писання

Поститися	і молитися

Мати Духа

Встановлювати	Його слово

Бути	терпеливими

Подавати	гарний приклад

Надіятися	на Господа

Щиро	служити іншим



104

Розділ 27

•	 Як	кожний	з	цих	принципів	допомагає	людині	
успішно ділитися євангелією?

•	 Як	нам	підготуватися,	щоб	навчати	з	силою	і	пов-
новаженням, як це робили Аммон і його брати?

Якщо серед студентів є ті, що були навернені до 
євангелії завдяки навчанню місіонерів повного дня, 
ви можете попросити їх розказати, що вони відчу-
вали, дізнаючись про євангелію.

Алма 18:24–29. Будувати на спільних 
віруваннях
Попросіть студентів прочитати Алма 18:24–29.

•	 Які	запитання	поставив	Аммон	Ламонію,	почина-
ючи навчати його євангелії?

•	 Як,	на	вашу	думку,	ці	запитання	допомогли	Ам-
мону передати те, що він хотів?

Щоб	розширити	розуміння	студентами	цього	пи-
тання, можна попросити їх прочитати розділ під 
назвою “Будувати на спільних віруваннях”, що на 
сторінці 205 у посібнику для студентів.

•	 Якби	ви	вели	бесіду	про	Бога	з	товаришем,	який	
належить до іншого віросповідування, як би ви 
могли будувати її на спільних віруваннях? Як би 
це допомогло вашому товаришу?

•	 Про	що	ще	ви	можете	говорити	з	вашими	това-
ришами, які мають інші вірування, що дасть вам 
можливість поділитися з ними євангелією?

Під час обговорення цих питань ви можете запро-
понувати їм прочитати висловлювання старійшини 
М. Рассела Балларда, що на с. 203 у посібнику для 
студентів. Це висловлювання також доступне на 
DVD до цього посібника A .

Алма 18:36–39; 22:7–14. Місіонери навчають 
плану спасіння
Запропонуйте класу послухати, як двоє студентів 
читатимуть, чого Аммон і Аарон навчали Ламонія 
і його батька. Перед тим як ці двоє студентів бу-
дуть читати, скажіть іншим, щоб вони слідкували у 
своїх примірниках Писань, шукаючи вчення, яких 
навчали Аммон і Аарон. Попросіть одного студента 
прочитати Алма 18:36–39. Це те, чого навчав Аммон 

Ламонія. Попросіть іншого студента прочитати Алма 
22:12–14. Це те, чого навчав Аарон батька Ламонія.

•	 Яких	вчень	навчали	Аммон	і Аарон?

Відповіді студентів можна написати на дошці. 
Прийміть всі їхні відповіді, а потім виділіть три 
вчення, яких навчали і Аммон, і Аарон: Сотворіння, 
Падіння і Спокута Ісуса Христа.

Зазначте, що двома словами узагальнюється те, 
чого навчали Аммон і Аарон: “план викуплення” 
(Алма 22:13).

•	 Чому,	на	вашу	думку,	Аммон	і	Аарон	почали	нав-
чати саме з цих істин?

Під час обговорення можна попросити когось із 
студентів прочитати висловлювання старійшини 
Брюса Р. Мак-Конкі, що на сторінці 205 в посібнику 
для студентів.

•	 Що	ми	дізналися	про	Бога	з	цих	трьох	
фундаментальних вчень?

•	 Що	ми	дізналися	про	самих себе?

Можливо, студентам потрібен буде певний час, щоб 
подумати над цими запитаннями перш, ніж відпо-
вісти на них. Не бійтеся настання тиші, вона може 
бути потрібна студентам, щоб підготуватися до 
обговорення цих істин.

Виділіть студентам п’ять хвилин, щоб подумати, як 
їхнє знання плану викуплення допомагає їм набли-
жатися до Небесного Батька. Скажіть, що коли за-
кінчиться час, виділений для обдумування цього, ви 
попросите кількох з них поділитися їхніми думками.

Після закінчення виділеного часу запросіть кількох 
студентів вийти і, ставши перед класом, поділитися 
думками. Потім свідчіть про план викуплення і як 
важливо повідомити про нього всім людям.

Алма 18:40–43; 22:15–18. Розуміння нашої 
залежності від Христа веде до навернення
Запропонуйте студентам прочитати Алма 18:41 і 
22:15 подумки.

•	 Що	з	усвідомленого	Ламонієм	і	його	батьком	
змусило їх благати про допомогу? (Вони визнали 
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свою занепалу природу і усвідомили, що їм по-
трібна Христова милість).

Напишіть на дошці: Прощення ваших гріхів.

•	 Як	Ламоній	і	Його	батько	усвідомили,	що	їм	по-
трібне прощення їхніх гріхів?

Поясніть, що завдяки навчанню місіонерів Ламоній 
і його батько були зворушені Духом. І як наслідок, 
вони захотіли мати благословення євангелії.

Після обговорення слів Аммона до царя Ламонія за-
значте, що підхід Аммона є зразком того, як місіоне-
рам слід навчати євангелії:

Він навчав з простотою (див. Алма 18:24–30).

Він свідчив (див. Алма 18:32–35).

Він навчав з Писань (див. Алма 18:36–39).

Він поступово вселяв у зацікавленого євангелією 
бажання молитися (див. Алма 18:40–43).

Попросіть когось із студентів прочитати Алма 22:15.

•	 Від	чого	захотів	відмовитися	батько	Ламонія	за-
ради отримання вічного життя?

Попросіть когось із студентів прочитати Алма 22:16.

•	 Що,	за	словами	Аарона,	цар	мав	зробити,	щоб	
отримати надію, яку він хотів мати?

Попросіть когось із студентів прочитати Алма 
22:17–18.

•	 Що	цар	готовий	був	віддати,	аби	тільки	пізнати	
Бога і бути “спасенним в останній день”?

Вкажіть на відмінність між (1) тим, що батько Ламо-
нія готовий був віддати, аби пізнати Бога й отри-
мати спасіння, і (2) що він був готовий віддати до 
цього, коли він відчув, що його життя було в небез-
пеці (див. Алма 20:23).

•	 Чим	саме	вчинок	царя	Ламонія	вказував	на	щире	
навернення?

Попросіть студентів подумати над такими 
запитаннями:

•	 Чого	вам	потрібно	позбутися,	аби	повернутися,	
щоб жити з Небесним Батьком?

•	 Що	ви	можете	робити	сьогодні,	аби	наблизитися	
до Небесного Батька?

Запросіть кількох студентів, щоб вони назвали важ-
ливі принципи, що стосуються місіонерської роботи 
у розповідях, які обговорювалися. Якщо доречно, 
свідчіть і ви.
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Вступ
Студенти, обговорюючи Алма 23–29, можуть по-
бачити, що справжнє навернення не зникає навіть 
у труднощах, які здаються непереборними. Вони 
можуть навчитися з прикладу Анті-Нефій-Легіїв, які 
продемонстрували, що можуть бути вірними укладе-
ним ними завітам, хоч би це й коштувало їм життя. 
Служіння Алми та інших синів Мосії показує: якщо 
ми по-справжньому навернені, ми готові жити за 
євангелією, а також готові померти за неї. Якщо ми 
справді навернені, то отримуємо мир, що прихо-
дить завдяки нашому свідченню про Божу любов 
і Його план для нас. Ми також відчуваємо велику 
радість, коли цілковито віддаємо себе Господній 
роботі і ділимося своїм свідченням з іншими.

Вчення і принципи
•	 Навернення—це	і	постійне	учнівство	

(див. Алма 23–24).

•	 Господь	благословляє	Своїх	слуг	у	їхній	місіонер-
ській роботі (див. Алма 26).

•	 Праведність	веде	до	вічного	щастя	(див.	Алма	28).

•	 Проголошення	євангелії	приносить	радість	
(див. Алма 29).

Запропонований хід уроку
Алма 23–24. Навернення—це і постійне 
учнівство
Наведіть таке пояснення з Путівника по Писаннях:

“Навернення включає свідоме рішення відмови-
тися від колишнього способу життя і змінитися, 
щоб стати учнем Христа.

Покаяння, хрищення для прощення гріхів, при-
йняття Святого Духа через рукопокладання та 
постійна віра в Господа Ісуса Христа роблять 
навернення повним. Плотську людину буде 
перетворено на нову особу, освячену й чисту, 
народжену знову у Христі Ісусі (2 Коринтянам 
5:17; Мосія 3:19)” (Путівник по Писаннях, “Навер-
нення, Навернений”, scriptures .lds .org). Зазначте, 
що Мосія 3:19—це вірш для опанування    .

Розділ 28
Алма 23–29

•	 Чому	особиста	зміна	є	необхідною	складовою	
навернення?

•	 Як	обряди	євангелії	допомагають	нам	зробити	
такі зміни?

Нехай одна половина студентів прочитає подумки 
Алма 23. А інша половина нехай прочитає про себе 
Алма 24:6–27. Попросіть їх знайти, які зміни відбу-
лися серед ламанійців, і подумати, чого навчають ті 
зміни стосовно остаточного навернення.

•	 Що	із	знайденого	вами	вказує	на	те,	що	ламанійці	
були справді наверненими?

Серед відповідей можуть бути такі: ті, хто були 
наверненими, “ніколи не відпали” (Алма 23:6); вони 
взяли на себе нове ім’я, щоб вони “могли відрізня-
тися від своїх братів” (див. Алма 23:16–17); вони 
“відклали зброю своїх бунтів” і заховали її “глибоко 
в землю” (див. Алма 23:7–13; 24:15–18).

Запропонуйте студентам подумати над такими 
запитаннями:

•	 Що	ви	можете	робити,	аби	й	далі	поглиблювати	
своє навернення?

•	 Поміркуйте	над	прикладом	Анті-Нефій-Легіїв,	
які	заховали	“зброю	своїх	бунтів”.	Чи	є	у	вашому	
житті щось таке, що вам потрібно “заховати”? 
Якщо є, то що ви будете робити з цим?

Алма 26. Господь благословляє Своїх слуг 
у їхній місіонерській роботі
Попросіть студентів розказати про випадки, коли 
вони бачили, що Господь благословляє людей, які 
діляться Його євангелією.

Дайте студентам достатньо часу, щоб відповісти 
на це запитання, а потім розділіть Алма 26:1–31 між 
ними, наскільки це можливо, порівну. Попросіть 
студентів прочитати призначений їм вірш чи вірші 
подумки, знаходячи, які благословення отримали 
Аммон та його брати під час їхнього служіння лама-
нійцям. Після того як студенти прочитають, попро-
сіть їх поділитися тим, що вони знайшли.

•	 Як	описане	в	Алма	26:29–30	схоже	на	те,	що	від-
бувається з сучасними місіонерами?
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•	 Як	Господні	слова	в	Алма	26:27–28	допомагають	
місіонерам не занепадати духом?

Попросіть місіонерів знайти УЗ 84:87–88. Нехай 
хтось із студентів прочитає ці вірші.

•	 Чому	іноді	ми	вагаємося,	чи	ділитися	нам	єван-
гелією? Як можуть ці вірші, наряду зі свідченням 
Аммона, дати нам силу і сміливість, щоб ділитися 
євангелією з іншими?

Попросіть когось із студентів прочитати Алма 26:37.

•	 Відповідно	до	цих	віршів,	як	місіонерська	робота	
вказує на любов Бога до Своїх дітей?

Попросіть студентів поділитися їхнім свідченням 
про місіонерську роботу і про благословення, які 
прийшли до тих, хто працює заради спасіння інших.

Алма 28. Праведність веде до вічного щастя
Прочитайте разом зі студентами Алма 28:1–6.

•	 Що	сталося	серед	нефійців	і	ламанійців,	що	ви-
кликало “великий плач”?

•	 Чому,	на	вашу	думку,	люди	постяться	і	моляться	
після смерті членів їхньої сім’ї?

•	 Що	ви	або	ваші	знайомі	зробили,	аби	знайти	ду-
ховну силу після смерті дорогої людини?

Напишіть на дошці “І так ми бачимо   .” Поясніть: 
Мормон часто вживав цю фразу перед тим як поді-
литися уроками, які ми можемо засвоїти з історій, 
вміщених у Книзі Мормона. Запропонуйте студен-
там прочитати Алма 28:10–12 подумки. Попросіть 
їх поміркувати над цими віршами і визначити, як 
би вони могли закінчити речення, що записане на 
дошці. Запросіть студентів поділитися їхніми ідеями.

Після цього прочитайте Алма 28:13–14, щоб поба-
чити, як закінчив це речення Мормон.

Прочитайте наведене далі висловлювання старій-
шини Рассела М. Нельсона, з Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів. Це висловлювання також доступне на 
DVD до цього посібника A . (Якщо ви хочете, щоб 
це висловлювання прочитали студенти, покажіть 
його через проектор або роздайте їм як роздатковий 
матеріал для вивчення).

“Ми живемо, щоб померти, і помираємо, щоб 
жити—в іншому царстві. Якщо ми добре під-
готовлені, смерть не приносить жаху. З точки 
зору вічності, смерть передчасна тільки для 
тих, хто не готовий до зустрічі з Богом.

Зараз час підготуватися. Потім, коли смерть 
прийде, ми можемо просуватися до цілесті-
альної слави, яку Небесний Батько підготував 
для Своїх вірних дітей. Тим часом для тих 
люблячих, що залишилися, …—жало смерті 
пом’якшується непохитною вірою в Христа, 
справжньою яскравістю надії, любо’ю до Бога 
і до всіх людей, і глибоким бажанням служити 
їм” (у Conference Report, Apr. 2005, 18; або Лія-
гона, трав. 2005, с. 18).

•	 За	словами	старійшини	Нельсона,	що	проганяє	
страх смерті?

•	 Що	пом’якшує	жало	смерті	для	тих,	хто	
залишився?

Свідчіть, що праведне життя і віра в Христа готують 
нас до вічності щастя.

Алма 29. Проголошення євангелії  
приносить радість
Попросіть студентів поділитися бажаннями, які 
у них є.

•	 Чому	ви	цього бажаєте?

Скажіть студентам, що в Алма 29 записано бажання 
великого місіонера. Попросіть когось із студентів 
прочитати Алма 29:1–2.

•	 Яким	було	бажання Алми?

•	 Відповідно	до	цих	віршів,	чому	Алма	хотів	
бути ангелом?

Попросіть студентів прочитати Алма 29:3–8 подумки 
і знайти, чому Алма усвідомив, що він не потребував 
здійснення його бажання. Виділіть для цього достат-
ньо часу, а потім запропонуйте студентам поділитися 
їхніми відповідями, серед яких можуть бути і такі:
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•	 Він	усвідомив,	що	повинен	бути	задоволений	
тими благословеннями, які вже отримав (див. 
вірш 3).

•	 Він	знав,	що	Господь	дарує	“людям	згідно	з	їхнім	
бажанням, … згідно з їхніми бажаннями” (вірш 4).

•	 Він	усвідомив,	що	його	відповідальністю	було	
просто “виконувати роботу, до якої [він] був по-
кликаний” (вірш 6).

•	 Він	знав,	що	Господь	відкриє	дорогу	для	всіх	
народів, щоб вони отримали “все, що Він вважає 
необхідним, щоб вони мали” (вірш 8).

Допоможіть студентам зрозуміти велич Алми. Його 
бажанням було служити Богу краще, і все ж він сми-
ренно визнавав, що має змиритися з обставинами, в 
які Бог поставив його.

Запропонуйте студентам прочитати Алма 29:9–17 і 
знайти, що принесло Алмі радість. (Можете попро-
сити студентів прочитати цей уривок в парах).

•	 Що	принесло	радість Алмі?

•	 У	чому	радість	Алми	подібна	до	радості	Аммона?	
(Див. Алма 26:11–13, 35–37).

•	 Відповідно	до	Алма	29:10,	як	може	місіонерська	
робота нагадувати нам про Господню милість 
до нас?

Наведіть вказане далі висловлювання старійшини Рі-
чарда Г. Скотта, з Кворуму Дванадцятьох Апостолів 
(також доступне на DVD до цього посібника B ):

“Мало що в житті приносить нам стільки радо-
сті, скільки приходить до нас, коли ми допо-
магаємо якійсь людині покращити її життя. Ця 
радість збільшується, коли наші зусилля допома-
гають цій людині зрозуміти вчення Спасителя, 
і вона вирішує дотримуватися їх, навертається 
у віру та приєднується до Його Церкви. Потім 
ми маємо велику радість, коли новонавернена 
людина зміцнюється при переході до нового 
життя, твердо засвоює основи істини й отримує 
всі храмові обряди з обіцянням усіх благосло-
вень вічного життя” (у Conference Report, Oct. 
1997, 45–46; або Ліягона, січ. 1998, с. 36).

•	 Старійшина	Скот	визначив	три	рівні	зростаючої	
радості, яку ми відчуваємо, ділячись євангелією. 
Що	це	за	три рівні?

•	 Як	збереження	у	пам’яті	цих	слів	може	допомогти	
нам пам’ятати мету місіонерської роботи?

Запросіть студентів свідчити про радість, яку вони 
відчували, коли жили за євангелією і ділилися нею з 
іншими. Закличте їх знайти, як відчути радість, по-
дібну до Аммонової і Алминої, на наступному тижні.
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Aлма 30–31

Вступ
Цей блок уривків з Писань допоможе студентам 
зміцнити їхнє свідчення. Вивчаючи тактику, до якої 
вдавався антихрист Коригор, вони навчаться роз-
пізнавати тактику й філософії сучасних антихристів. 
Завдяки вивченню відповіді Алми Коригору вони 
підготуються, щоб захищати себе та інших проти 
тих, хто прагне знищити їхню віру.

Вчення і принципи
•	 Антихристи	намагаються	відвести	людей	від	Бога	

та Його пророків (див. Алма 30:12–18, 23–28).

•	 Міцне	свідчення	про	Ісуса	Христа	та	Його	проро-
ків допомагає нам уберегтися від власного від-
ступництва (див. Алма 30:19–22, 29–44).

•	 Непослух	призводить	до	помилок	та	відступниц-
тва (див. Алма 31:8–25).

•	 Учні	Ісуса	Христа	люблять	інших	людей	і	служать	
їм (див. Алма 31:12–38).

Запропонований хід уроку
Алма 30:12–18, 23–28. Антихристи 
намагаються відвести людей від Бога  
та Його пророків
Попросіть студентів навести деякі типові аргументи, 
до яких вдаються люди, щоб кинути виклик вірі 
в Ісуса Христа. (Не вдавайтеся в деталі. Студенти 
обговорюватимуть їх пізніше, коли ви попросите 
визначити, якою саме була тактика Коригора). Коли 
студенти будуть ділитися своїми думками, розкажіть 
їм про кількох людей, які у дні Алми намагалися 
кинути виклик віруючим в Ісуса Христа. Аби допо-
могти студентам зрозуміти, що Книга Мормона—це 
могутнє джерело зміцнення їх проти таких викликів, 
попросіть їх прочитати висловлювання Президента 
Езри Тефта Бенсона, що на сторінці 216 у посібнику 
для студентів.

•	 Як	може	вивчення	Книги	Мормона	захистити	
нас “проти злих намірів, дій і вчень диявола у 
наші дні”?

Під час уроку заохочуйте студентів знаходити при-
чини, чому дехто з народу Алми залишався вірним, а 

Розділ 29
Aлма 30–31

дехто ні. Попросіть їх поміркувати, як ті самі прин-
ципи стосуються і нас сьогодні?

Запропонуйте студентам прочитати у Путівнику 
по Писаннях визначення слова антихрист. Також 
можна вказати їм на коментар на сторінці 216 у 
посібнику для студентів. Коротко обговоріть риси 
людини, яку можна вважати антихристом, або осо-
бливості ідеї, яка за своєю суттю є антихристовою, 
наголошуючи на широкому визначенні у Путівнику 
по Писаннях: антихрист—це будь-хто або будь-що, 
які підробляють істинний план спасіння і відкрито 
або таємно протидіє Христові.

•	 Як	можуть	вплинути	фальшиві	гроші	на	уряди	і	
окремих людей?

•	 Що	означає	підроблювати	істинну	євангелію?

•	 Які	існують	сучасні	підробки,	що	видаються	за	
пропонування спасіння? (Якщо ви попросили 
студентів відповісти на це запитання, не допустіть 
ніякого обговорення, в якому б критикувалися 
інші релігії. Натомість зробіть усе, щоб обго-
ворення допомагало студентам усвідомити, які 
йдуть загрози від лжевчень та позицій, схожих на 
Коригорові).

Поясніть, що сьогодні вони будуть вивчати у Книзі 
Мормона розповідь про антихриста. Попросіть 
їх відкрити Алма 30:12–18, 23–28. Використайте 
вказану далі таблицю (підготуйте її для студентів як 
роздатковий матеріал чи напишіть її на дошці) або 
нехай студенти складуть власний перелік, який би 
характеризував лжевчення Коригора. Допоможіть 
студентам порівняти тактику Коригора з тактиками, 
що застосовуються сьогодні.

УЧЕННЯ І ТАКТИКА КОРИГОРА

Посилання Учення	
Коригора

На	яке	істинне	
вчення	напа-
дав	Коригор?

Алма	30:12

Алма	30:13

Алма	30:14
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Алма	30:15

Алма	30:16

Алма	30:17

Алма	30:18

Алма	30:23

Алма	30:24

Алма	30:25

Алма	30:26

Алма	30:27

Алма	30:28

Обговоріть ці вірші, ставлячи такі запитання, як 
наведені далі:

•	 У	чому	вчення	Коригора	схожі	на	лжевчення	у	
наші дні?

•	 Хто	або	що	є	можливим	джерелом	(напри-
клад, люди, інституції або філософії) таких 
лжевчень сьогодні?

Поясніть, що перший крок у захисті себе від таких 
вчень—це розпізнати їх. Розпізнаючи Коригорові 
вчення і тактику, ми зможемо краще розпізнавати 
їхні сучасні аналоги. Інші частини цього розділу зо-
середжені на тому, як залишитися вірними відновле-
ній євангелії, навіть коли ми опиняємося в ситуаціях, 
в яких піддається випробуванням наша віра.

Алма 30:19–22, 29–44. Міцне свідчення про 
Ісуса Христа та Його пророків допомагає нам 
уберегтися від власного відступництва
Поставте таке запитання:

•	 Чому	важко	відповідати	на	аргументи,	подібні	до	
Коригорових?

Поясніть, чого ми можемо навчитися з відповідей 
людей, яких Коригор намагався обманути. Напишіть 
на дошці Народ Аммона. Попросіть студентів про-
читати подумки Алма 30:19–21.

•	 Виходячи	з	того,	що	ви	знаєте	про	аммонійців,	
чому, на вашу думку, Коригору не вдалося ввести 
їх в оману? (Напишіть відповіді студентів на до-
шці біля слів Народ Аммона).

Напишіть на дошці слово Ґіддона. Попросіть сту-
дентів прочитати Алма 30:21–23, 29.

•	 Як	Ґіддона	відповів	на	аргументи	Коригора?	
(Напишіть відповіді студентів на дошці біля 
слова Ґіддона).

Вивчаючи Алма 30:29, запропонуйте студентам про-
читати висловлювання Пророка Джозефа Сміта, що 
на сторінці 220 у посібнику для студентів.

•	 Як	ми	можемо	розпізнати,	чи	людина	щиро	
прагне істини, чи вона просто хоче сперечатися?

•	 Як	ми	можемо	відповідати	людині,	яка	ставить	
складні запитання, але щиро прагне істини? 
Як ми можемо відповідати людині, яка хоче 
сперечатися?

Напишіть на дошці Алма. Попросіть студентів про-
читати Алма 30:30–44.

•	 Як	Алма	відповідав	на	аргументи	Коригора?	(Напи-
шіть відповіді студентів на дошці біля слова Алма.)

Алма	свідчив	про	Бога	Батька	та	Ісуса	Христа.	Щоб	
наголосити на силі особистого свідчення, попросіть 
когось із студентів прочитати слова старійшини 
Джеффрі Р. Холланда, що на сторінці 220 у посіб-
нику для студентів.

•	 Чому	особисте	свідчення	є	“позачасовою	та	цілко-
вито беззаперечною зброєю”?

Алма міг тому з такою силою ділитися своїм свідчен-
ням, бо він трудився, щоб здобути це свідчення й 
зміцнювати	його.	Щоб	допомогти	студентам	зрозу-
міти, як Алма здобув своє свідчення, розділіть їх на 
чотири групи.

Напишіть на дошці таке запитання: Що саме під-
готувало Алму до зустрічі з Коригором та його 
вченнями? Призначте кожній групі для вивчення 
один з наступних блоків уривків з Писань: Мосія 
27–29; Алма 1–3; Алма 4–7; Алма 8–16. Попросіть 
кожну групу дослідити короткі змісти розділів у 
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призначених для них блоках з Писань, аби допо-
могти їм згадати досвід Алми.

Виділіть студентам достатньо часу для вивчення 
призначених уривків, а потім попросіть кожну групу 
дати свої відповіді.

•	 Який	ваш	власний	досвід	зміцнив	ваше	свідчення	і	
підготував вас до захисту вашої віри?

•	 Що	можемо	ми	робити,	щоб	підготуватися,	як	
підготувався Алма?

Запропонуйте студентам подумки прочитати Алма 
30:39, 44, позначаючи докази, які Алма давав на під-
твердження того, що Бог існує: (1) свідчення інших, 
(2) Писання і (3) Божі творіння. Потім обговоріть 
кожний з цих доказів, використовуючи деякі або всі 
вказані далі ідеї:

Свідчення інших

Попросіть когось із студентів прочитати Учення і 
Завіти 46:13–14. Поясніть, що здатність повірити у 
свідчення інших про істину є даром Духа.

Також ви можете навести слова Президента Га-
рольда Б. Лі (1899–1973), 11-го Президента Церкви:

“Дехто з вас може не мати свідчення, тож я 
сказав іншим групам, як і вам: якщо ви сьогодні 
не маєте [свого] свідчення, то чому б вам якийсь 
там час не потриматись за моє? Тримайтеся 
за наші свідчення, за свідчення ваших єписко-
пів, президентів ваших колів, поки не зможете 
отримати своє. Якщо ви сьогодні не можете 
нічого сказати, крім “Я вірю тому, що мій прези-
дент або мій єпископ вірить, і я довіряю йому”, 
робіть це доти, поки ви не зможете здобути для 
себе своє свідчення; але я застерігаю вас: воно 
не залишатиметься з вами, якщо ви не будете 
й далі розвивати його і жити за вченнями” (The 
Teachings of Harold B. Lee, ed. Clyde J. Williams 
[1996], 136).

•	 Як	свідчення	інших	людей	зміцнило	ваше	
свідчення?

Писання

Нехай хтось із студентів прочитає слова старійшини 
Дональда Л. Стейлі, сімдесятника:

“Особисте і щире заглиблення в Писання по-
роджує віру, надію і рішення наших щоденних 
проблем. Регулярне читання, обдумування і 
застосування на практиці уроків з Писань, по-
єднане з молитвою, стає неодмінною частиною 
здобуття і утримання сильного, живого свід-
чення” (у Conference Report, Oct. 2004, 40; або 
Ліягона, лист. 2004, с. 39).

•	 Як	саме	Писання	і	слова	пророків	останніх	днів	
зміцнили ваше свідчення?

Божі творіння

Попросіть когось із студентів прочитати слова 
Президента Гордона Б. Хінклі, що на сторінці 221 
у посібнику для студентів.

•	 Як	саме	земля	і	небеса	свідчать	про Бога?

Aлма 30:52–53. “Я завжди знав, що Бог є”
Попросіть когось із студентів прочитати Алма 
30:52–53. Потім прочитайте наведені далі слова 
сестри Джанетт С. Хейлз, яка служила генеральним 
президентом Товариства молодих жінок. Попросіть 
студентів уважно їх послухати, згадуючи помилки 
Коригора.
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“Коригор описаний … як антихрист, але у мене 
є	сумнів,	що	він	був	таким	від	початку.	Чи	ду-
мали ви коли-небудь про те, що, можливо, Ко-
ригор починав … з того, що в нього було безліч 
запитань? І хоч він міг запитувати й чесно, усе ж 
він допустився двох справді великих помилок. 
Перша—він відкинув свою віру. Він відкинув 
Світло Христа, яке було дано йому. Друга—він 
почав проповідувати лжевчення іншим людям. 
Алма, його провідник, свідчив Коригору, а 
потім Коригор зробив ще одну помилку. За-
мість того, щоб послухатися свого провідника і 
покластися на Духа, він захищав свою позицію 
логічним доведенням і став більше спереча-
тися. Він вимагав, щоб йому було дано ознаку. 
Коригору було її дано. Він онімів. Він, можливо, 
не сподівався, що ознака позначиться на ньому 
особисто, однак часто наслідки наших помилок 
позначаються на нас особисто.

Вірші 52 і 53 з розділу 30, на мою думку, є най-
важливішими. Коригор визнає: “Я завжди знав, 
що Бог є. Але знайте, диявол обманув мене” 
(Алма 30:52–53). Хіба це не цікаво? “Я завжди 
знав”. Він мав у собі Світло Христа, але Сатана 
обманув його” (“Lessons That Have Helped Me,” in 
Brigham Young University 1992–1993 Devotional 
and Fireside Speeches [1993], 89).

•	 За	словами	сестри	Хейлз,	у	чому	помилявся	
Коригор?

•	 Чому,	на	вашу	думку,	дехто	в	ситуації	Кори-
гора може зайняти захисну позицію й спереча-
тися, замість того, щоб прислухатися до поради 
провідника?

•	 Чому	нерозумно	починати	захищатися	й	спереча-
тися, коли у нас є запитання або сумніви?

Алма 31:5. Слово Бога має силу, щоб 
допомогти нам стати кращими
Нехай хтось із студентів прочитає висловлювання 
президента Бойда К. Пекера, що на сторінці 222 у 
посібнику для студентів.

•	 Чому	важливо	вивчати	учення	євангелії?	(Див.	УЗ	
84:85).

•	 Чому	важливо	самим	вивчати	вчення,	а	не	просто	
слухати, як про них розповідають у церкві?

Попросіть когось із студентів прочитати Алма 31:5.

•	 Що	дає	слову	Бога	силу	змінювати	наше	життя?	
(Переконайтеся, що студенти розуміють, що одна 
з причин сили слова полягає в тому, що воно 
запрошує Святого Духа в наше життя).

Попросіть когось із студентів прочитати вислов-
лювання Президента Езри Тефта Бенсона, що на 
с. 223 у посібнику для студентів. Попросіть сту-
дентів скласти перелік описаних Президентом 
Бенсоном благословень, які приходять завдяки 
вивченню Писань.

Aлма 31:8–25. Непослух призводить 
до помилок та відступництва
Зорамійці були членами Церкви, але “впали у великі 
помилки” (Алма 31:9). Нехай студенти порівняють 
нефійців, описаних в Алма 30:3, із зорамійцями, опи-
саними в Алма 31:9–10.

•	 Як	непослух	позначається	на	нашому	свідченні?

Нехай студенти поставлять Алма 31:9 перехресним 
посиланням до Іван 7:17    .

•	 Як	послух	впливає	на	наші	свідчення?

Попросіть студентів швидко переглянути Алма 
31:1–25 і скласти список рис зорамійців та їхніх 
звичок поклонятися. (У студентському списку може 
бути: зорамійці повторювали в молитвах ті самі 
слова; мали єдине місце для промовляння молитви; 
поклоніння Богу відбувалося лише раз на тиждень; 
вони вірили, що Бог вибрав лише їх самих, щоб їм 
бути спасенними; були матеріалістами; зверхньо 
ставилися до бідних). Попросіть кількох студентів 
прочитати їхній список класу. (Можна провести 
паралель між вчинками зорамійців і деякими із су-
часних тенденцій, наприклад: повторювання одних 
і тих самих слів у молитві; поклоніння Богу лише 
раз на тиждень; відчуття, що ми обрані й кращі за 
інших; ставання матеріалістами).
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Ставлячи вказані далі запитання і проводячи обгово-
рення, допоможіть студентам зрозуміти, що активне 
залучення до євангелії через, наприклад, виконання 
храмової роботи, проведення домашнього сімей-
ного вечора, здійснення проектів служіння та участі 
в заходах у наших філіях та приходах, допомагає 
нам залишатися близько біля Господа. Такі заходи 
допомагають нам запросити Святого Духа в наше 
життя і відчувати Його впродовж тижня, а не лише 
тільки у Суботній день. Коли Дух стає частиною 
нашого щоденного життя, ми здатні протистояти 
антихристам наших днів і залишатися вірними 
Ісусу Христу.

•	 В	Алма	31:10	сказано,	що	зорамійці	відмовилися	
дотримуватись “обрядів церкви”. Якими є деякі 
з “обрядів церкви” сьогодні? (Серед відповідей 
можуть бути: обряди священства, можливість 
служити в Церкві, сімейні обов’язки, наприклад: 
проведення домашнього сімейного вечора, 
особиста молитва, вивчення Писань і храмова 
та сімейно-історична робота).

•	 Як	все	це	допомагає	нам	не	впасти	у спокусу?

•	 Як	все	це	запрошує	Духа	в	наше життя?

•	 Чому	слово	щоденно у вірші 10 є важливим 
у наших зусиллях мати Духа у своєму житті? 
(Див. 2 Коринтянам 4:16; Геламан 3:36. За-
уважте: оскільки гордовитість може “зроста[ти] 
в [нас] з дня на день”, нам потрібно “день у день 
відновл[ятися]”).

Aлма 31:12–38. Учні Ісуса Христа люблять 
інших людей і служать їм
В Алма 31 вміщено дві молитви, які дуже відріз-
няються одна від одної. Студенти, порівнюючи 

молитву зорамійців з молитвою Алми, можуть вста-
новити можливі думки і вірування, що привели до 
таких молитов. Нехай студенти швидко прочитають 
Алма 31:15–18 (молитву зорамійців) і Алма 31:26–35 
(молитву Алми). Попросіть їх розказати, що вони 
дізналися про зорамійців і Алму зі слів цих молитов. 
Запросіть двох студентів написати на дошці спи-
сок цього, один студент напише про зорамійців, а 
інший—про Алму.

•	 Що,	на	вашу	думку,	спонукало	служити	Алму?	(Се-
ред відповідей можуть бути: його свідчення, його 
любов до Бога і його любов до інших людей).

Допоможіть студентам зрозуміти, що свідчення про 
Ісуса Христа веде нас до любові і служіння іншим. 
Прочитайте наведені далі слова старійшини Мер-
віна Дж. Ештона, з Кворуму Дванадцятьох Апостолів 
(1915–1994):

“Коли ми справді стаємо наверненими до Ісуса 
Христа, відчуваємо себе зобов’язаними Йому, 
відбувається цікава річ: наша увага переклю-
чається на благополуччя тих, хто навколо нас, 
і наше ставлення до інших стає дедалі більше 
сповненим терпіння, доброти, лагідного сприй-
няття і бажання відігравати позитивну роль у 
їхньому житті. Ось це і є початок справжнього 
навернення” (у Conference Report, Apr. 1992, 26; 
або Ensign, May 1992, 20).

•	 Що	просив	Алма	через	те,	що	він	любив	людей?	
(Див. Алма 31:34–35).

•	 Як	ми	можемо	наслідувати	приклад	Алми	у	
своєму житті?
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Вступ
Складовими місії Алми й Амулека серед зорамійців 
були глибокі вчення стосовно віри, молитви, по-
клоніння та Спокути. Під час вивчення цього блоку 
Писань вчителі іноді викладають урок лише за од-
нією з цих тем. Або вони можуть торкнутися кількох 
із цих тем, але не показати взаємозв’язку між ними у 
контексті вчень Алми й Амулека. Ваше викладання з 
Алми 32–35 буде найефективнішим, якщо ви допо-
можете студентам побачити, що всі ці теми взаємо-
пов’язані: роблячи дослід зі Словом, ми розвиваємо 
віру. Завдяки нашій вірі ми починаємо молитися й 
покладатися на нескінченну та вічну жертву Ісуса 
Христа. Ця довіра, в свою чергу, веде нас до по-
каяння й готує до того дня, коли ми повернемося 
в присутність Небесного Батька та Ісуса Христа. 
Тримаючи в пам’яті цю ширшу картину бачення, 
студенти можуть зрозуміти, що дасть їм їхня віра.

Деякі розділи цього уроку пропонують різноманітні 
ідеї для навчання. Пам’ятаючи про можливості та 
інтереси ваших студентів, виберіть лише ті ідеї для 
навчання, які для них будуть найкориснішими.

Вчення і принципи
•	 Краще	самому	вирішити	бути	покірливими,	ніж	

бути змушеними до покірливості (див. Алма 
32:1–16, 25).

•	 Дослід	над	Словом	веде	до	віри	в	Христа	(див.	
Алма 32:17–43; 33:12–23; зверніть увагу, що Алма 
32:21 є віршем для опанування    ).

•	 Наші	серця	повинні	бути	постійно	спрямовані	в	
молитві (див. Алма 33:1–11;34:17–27, 39).

•	 Великий	план	Вічного	Бога	потребував	Спокути—
нескінченної та вічної жертви (див. Алма 33; 
34:1–17).

•	 Господь	заповідає,	щоб	ми	не	відкладали	день	
свого покаяння (див. Алма 34:32–41; зверніть 
увагу на те, що Алма 34:32–34 є уривком з Писань 
для опанування    ).

Розділ 30
Aлма 32–35

Запропонований хід уроку
Aлма 32:1–16, 25. Краще самому вирішити 
бути покірливими, ніж бути змушеними до 
покірливості
Попросіть студентів пояснити, чому смирення необ-
хідне для процесу навернення.

Попросіть когось із студентів прочитати Алма 32:1–3.

•	 Яким	було	фінансове	та	соціальне	положення	тих,	
хто прийняв послання Алми та його напарників?

•	 Чим,	на	ваш	погляд,	важливий	той	факт,	що	ці	зо-
рамійці були “бідними серцем”, і також “бідними 
на речі світу”?

Нехай інший студент прочитає Алма 32:4–6.

•	 Що,	на	вашу	думку,	означає	фраза	“підготовлені	
почути Слово”?

Прочитайте студентам Алма 32:13–16. Запропонуйте 
їм слідкувати, шукати і позначати істини стосовно 
покірливості та процесу упокорення. Запросіть їх 
поділитися своїми знахідками.

•	 Чому	краще	самому	вирішити	бути	покірливими,	
ніж бути змушеними упокоритися?

Попросіть студентів попрацювати окремо або па-
рами над складенням списку того, що може зробити 
людина, аби розвинути більше покірливості. За-
пропонуйте кільком окремим студентам або парам 
доповісти класу про свої ідеї. Попросіть їх опи-
сати, як вказані ними вчинки призведуть до більшої 
покірливості.

Запропонуйте одному зі студентів прочитати вислів 
Президента Езри Тефта Бенсона на сторінці 226 
посібника для студентів. Попросіть інших студен-
тів послухати і знайти додаткові ідеї того, як стати 
покірливими.

Заохочуйте студентів обирати бути покірливими, 
наслідуючи пораду Президента Бенсона й застосо-
вуючи на практиці один з кроків, визначених ними 
в Писаннях. Допоможіть їм усвідомити, що насліду-
вання прикладу Спасителя завжди допоможе їм бути 
більш покірливими.
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Aлма 32:17–43; 33:12–23. Дослід над Словом 
веде до віри в Христа
Запитайте студентів, навіщо люди ставлять досліди. 
(Щоб	дізнатися,	чи	правильне	припущення).	Попро-
сіть студентів описати досліди, які вони проводили 
на уроках з природничих дисциплін або за інших 
обставин. Запитайте їх, до яких кроків вони вдава-
лися, аби завершити свої експерименти. Під час цієї 
бесіди допоможіть студентам зрозуміти, що з боку 
дослідника дослід вимагає дій, а не лише теорії.

Нехай один зі студентів прочитає Алма 32:26–27.

•	 Що,	на	вашу	думку,	мав	на	увазі	Алма,	коли	
він порадив зорамійцям “зробити дослід над 
[його] словами”?

•	 Яким	чином	кожен	із	нас	може	зробити	такий	
самий дослід?

Аби допомогти студентам обговорити це запитання, 
запропонуйте їм прочитати про себе вірші 27–42 та 
визначити кроки запропонованого Алмою досліду. 
Поясніть, що у цьому уривку насіння являє собою 
Слово Бога. Після того, як студенти мали достатньо 
часу для читання, попросіть їх поділитися знайде-
ним. Напишіть їхні відповіді на дошці. Перелік може 
складатися з таких кроків:

	1.	Бажання	повірити—вірш	27

	2.	Знайти	місце,	щоб	Слово	було	посіяно	у	вашому	
серці—вірші	27–28

	3.	Не	викинути	насіння	зневірою—вірш	28

	4.	Відчути	ріст	насіння—вірш	28

	5.	Підживляти	насіння	під	час	його	росту—вірш	37

	6.	Не	забувати	доглядати	дерево—вірш	38

	7.	Чекати	на	плід	дерева—вірш	40

	8.	Зірвати	плід—вірш	42

•	 Що,	на	вашу	думку,	означає	“знай[ти]	місце,	щоб	
[Слово Бога] могло бути посіяне у вашому серці”? 
(Вірш	28).	Що,	на	вашу	думку,	означає	відчувати,	
як Слово Бога “розбух[ає]” всередині вас? (Вірш 
28).	Що,	на	вашу	думку,	означає	“підживлювати	
Слово”? (Вірш 41). Як у віршах 28 і 34 слова 

збільшувати, освітлювати і розширювати опи-
сують вплив, який може мати на нас Слово Бога?

Попросіть студентів переглянути вірші 41–42 й на-
писати слова, які описують плід дерева. Наприклад, 
вони можуть звернути увагу на фразу “проростає 
у вічне життя”; слова найцінніш[ий], солодк[ий], 
біл[ий] і чист[ий]; а також обіцяння, що ті, хто бен-
кетують цим плодом, наситяться і не будуть голод-
ними і спраглими. Допоможіть студентам побачити, 
що плід являє собою благословення, які ми можемо 
отримати завдяки Спокуті, серед яких благословення 
вічного життя (див. розділ 3 цього посібника).

Запропонуйте студентам поділитися власним дос-
відом, коли вони робили дослід над Словом Бога. 
Якщо прийнятно, розкажіть про період з власного 
життя, коли ваша віра зміцнилася завдяки досліду 
над Словом. Заохочуйте студентів продовжувати 
дослід над Словом.

Розділіть клас на пари. Дайте завдання кожній парі 
проаналізувати Алма 32:28–43 і знайти принципи, 
які мають для них значення. Нехай вони позначать 
свої знахідки у Писаннях та обговорять їх зі своїми 
напарниками. Після того як у них було достатньо 
часу для обговорення своїх думок, запропонуйте їм 
скласти список запитань, на які можна дати відповідь 
за допомогою знайдених ними вчень і принципів. Ви 
можете написати ці запитання на дошці. Допоможіть 
студентам зрозуміти, що завдяки вивченню Писань 
вони можуть знайти відповіді на важливі запитання.

Запропонуйте студентам проглянути молитву зора-
мійців із Алма 31:15–18.

•	 Чи	вірили	зорамійці	в	потребу	мати	
Спасителя? Чому?

Попросіть студентів прочитати про себе Алма 
33:12–22, де міститься дещо сказане Алмою до 
зорамійців стосовно Ісуса Христа. Нехай студенти 
підрахують кількість разів, коли Алма в цих віршах 
згадує Спасителя.

•	 Що	з	цих	віршів	ми	можемо	дізнатися	про	
Ісуса Христа?

•	 Алма	розповів	історію	Ізраїльтян,	які	відмови-
лися дивитися на прообраз Христа, зроблений 



116

Розділ 30

Мойсеєм	(див.	Алма	33:19–22;	див.	також	Числа	
21:5–9;	1	Нефій	17:41).	Чим	цей	приклад	міг	
бути корисним для зорамійців? Як він може 
допомогти вам?

Ви можете звернути увагу на те, що все, що ви-
магалося від ізраїльтян, це подивитися. Це можна 
порівняти з проханням Алми до людей скористатися 
“принаймні частинкою віри” (Алма 32:27).

Нехай хтось із студентів прочитає Алма 33:22–23.

•	 Чого	ці	вірші	навчають	про	значення	насіння,	
дерева та плоду з Алма 32? (Ви можете звернути 
увагу на те, що у вірші 23, коли Алма говорить 
“посія[ти] це Слово у ваших серцях”, він має на 
увазі свідчення про Ісуса Христа, яке підсумоване 
у вірші 22).

Aлма 33:1–11; 34:17–27, 39. Наші серця 
повинні бути постійно спрямовані в молитві
Попросіть студентів прочитати про себе Алма 33:1 
та підкреслити запитання, які зорамійці поставили 
Алмі після його розповіді. Разом із студентами напи-
шіть перелік запитань на дошці. Поцікавтеся, чому 
кожне з цих запитань є важливим.

Запропонуйте студентам прочитати про себе Алма 
33:2–11 і знайти способи того, як Алма почав відпо-
відати на запитання у вірші 1.

•	 Як	молитва	може	допомогти	відповісти	на	запи-
тання у вірші 1?

•	 У	вірші	3	Алма	використовує	слова	молитва і по-
клоніння	як	синоніми.	Чому	молитва	є	тим	самим,	
що й поклоніння?

•	 Коли	ваші	молитви	мали	найбільшу силу?

Запросіть студентів розповісти про моменти, коли 
вони відчували силу молитви. Дайте їм достатньо 
часу на роздуми перед тим, як вони поділяться 
своїм досвідом.

•	 Чому	чути	наші	молитви	є	виявом	милосердя	з	
боку	Бога?	Що	у	вірші	11	означає	для	вас	фраза	
“через Свого Сина”?

Запропонуйте студентам прочитати вчення Аму-
лека з Алма 34:17–26. Тоді попросіть їх прочитати 
про себе вірші 27 і 39 і знайти загальне слово, яке 

описує частоту наших молитов. Після того як у них 
був час на пошук слів, запропонуйте їм позначити 
слово постійно.

•	 Що,	на	вашу	думку,	означає	“нехай	ваші	серця	
будуть… спрямовані в молитві… постійно”?

Коли студенти обговорюватимуть це запитання, 
запропонуйте їм прочитати висловлювання пре-
зидента Генрі Б. Айрінга на с. 231 посібника для 
студентів. Обговоріть зі студентами, як це вислов-
лювання розширює їхнє розуміння того, що означає 
мати свої серця “спрямован[ими] в молитві… по-
стійно”. Тоді попросіть студентів мовчки помірку-
вати над власними відповідями на такі запитання:

•	 Як	саме	ви	можете	застосувати	ці	вчення	у	своєму	
житті? Яким чином ви можете бути більш спов-
неними молитви й більш чуйними до особистого 
одкровення?

Поділіться вашим свідченням стосовно того, що 
Амулек говорив про молитву.

Aлма 33; 34:1–17. Великий план Вічного 
Бога потребував Спокути—нескінченної 
та вічної жертви
Розмовляючи із зорамійцями, Алма використовував 
учення трьох пророків, записи яких знаходилися на 
пластинах з латуні: Зиноса, Зинока і Мойсея. Нехай 
студенти проглянуть Алма 33:3–23 і знайдуть, чого 
ці пророки навчали про Спасителя. Порадьте їм ви-
ділити всі ті місця, де Алма або один з цих пророків 
говорять про Ісуса Христа як про Сина Бога.

•	 Чому	важливо	знати	те,	що	Ісус	Христос	є	Си-
ном Бога? Як це знання впливає на вашу віру в 
Ісуса Христа?

•	 Які	якості	Бога	підкреслює	Алма	у	віршах	
Алма 33:4–11?

•	 Які	складові	вічної	місії	Христа	можна	виділити	
з	Алма	33:22?	Чому	наші	тягарі	стають	легкими,	
коли ми сіємо це знання в наші серця й підживлю-
ємо його? (Див. Алма 33:23).

Напишіть на дошці слова нескінченна та вічна. 
Запропонуйте студентам обговорити значення 
цих слів.
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Запропонуйте студентам позначити три випадки 
вживання слів все, усі в Алма 34:9. Обговоріть, чого 
в цьому вірші навчає Амулек стосовно нашого зане-
палого стану та Спокути. Наведені далі запитання 
можуть допомогти вам провести обговорення:

•	 Як	Падіння	Адама	та	Єви	робить	Спокуту	необхід-
ною? (Див. Мосія 16:3–4; Алма 12:22; 22:14).

•	 Чому	згідно	з	Алма	34:10	Спаситель	був	єди-
ним, хто міг принести жертву для спасіння 
всього людства?

Зверніть увагу студентів на слова нескінченна та 
вічна, написані на дошці. Нехай один із студентів 
прочитає Алма 34:10–14, поки решта класу шукає, 
про що ж нескінченне та вічне говориться в цих 
віршах. (Допоможіть їм побачити, що Спокута є 
нескінченною та вічною, як і Син Божий).

•	 Яким	чином	Спокута	є	нескінченною	та вічною?

•	 Чому	Спаситель	є	нескінченним	та вічним?

Аби допомогти студентам обговорити ці запитання, 
запропонуйте їм прочитати висловлювання старій-
шини Брюса Р. Мак-Конкі та старійшини Рассела 
М. Нельсона на сс. 231–232 посібника для студентів. 
Висловлювання старійшини Нельсона також до-
ступне на DVD до цього посібника A .

Якщо доцільно, прочитайте та обговоріть таке 
висловлювання Президента Езри Тефта Бенсона 
(1899–1994), 13-го президента Церкви:

“Він був здатний виконати Свою місію, бо був 
Сином Божим і володів владою Бога.

Він бажав виконати Свою місію, тому що 
любив нас.

Жодна смертна істота не мала влади чи здатності 
викупити інших смертних з їхнього загубленого 
й занепалого стану, і ніхто інший не міг добро-
вільно віддати життя й таким чином уможливити 
загальне воскресіння всіх інших смертних.

Тільки Ісус Христос був здатний і мав бажання 
проявити таку спокутуючу любов” (у Conference 
Report, Oct. 1983, 6; або Ensign, Nov. 1983, 6–7; 
курсив згідно з оригіналом).

Щоб	допомогти	студентам	побачити,	як	отримати	
благословення “нескінченної і вічної” Спокути, не-
хай вони дослідять Алма 34:15–17 і знайдуть фразу, 
яка вживається чотири рази. (“Вір[а] в покаяння”).

•	 Що	означає	фраза	“вір[а]	в	покаяння”?

•	 Як	віра	веде	до покаяння?

•	 Які	благословення,	згідно	з	Алма	34:16,	ми	отри-
муємо,	якщо	маємо	віру	в	покаяння?	Що	відбува-
ється, якщо ми не маємо віри в покаяння?

Aлма 34:1–8. Найбільше питання зорамійців
Попросіть кількох студентів вийти до дошки й 
написати деякі з найбільших запитань, поставле-
них людством. Вони можуть згадати такі запитання, 
як: “Звідки ми прийшли?”, “Яка мета життя?” або 
“Чи	існує	Бог?”	Порівняйте	написане	студентами	
із “найбільш[им] питанн[ям]”, яке було у свідомо-
сті зорамійців, Алма 34:5. Допоможіть студентам 
побачити, що найбільше питання зорамійців—“чи 
Слово буде в Синові Божому, чи не буде ніякого 
Христа”—схоже на питання, які ставлять багато лю-
дей сьогодні, бажаючи знати, чи справді спасіння у 
Христі та чи Спаситель дійсно прийде знову. Попро-
сіть студентів переглянути Алма 34:6–8 і розповісти 
своїми словами, як Амулек відповів на це найбільше 
питання. Обговоріть, як би змінився світ, якби кожен 
знав правильну відповідь на це питання і вірив у 
неї. Те, якою буде наша відповідь на це питання, 
впливатиме на той вибір, який ми робитимемо 
протягом життя.

Aлма 34:32–41. Господь заповідає, аби ми 
не відкладали день свого покаяння
Президент Джозеф Філдінг Сміт (1876–1972), 
10-й президент Церкви, навчав: “Це життя є 
найважливішим періодом у нашому вічному іс-
нуванні” (Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. 
McConkie, 3 vols. [1954–1956], 1:69). Прочитайте 
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Алма 34:32–34     разом, шукаючи принципів, які 
підтверджують висловлювання Президента Сміта. 
Аби наголосити на потребі покаяння в цьому житті, 
прочитайте висловлювання старійшини Мелвіна Дж. 
Балларда на сс. 233–234 посібника для студентів.

•	 Яким	чином	ми	можемо	підготуватися	до	зустрічі	
з Богом?

•	 Уявіть	собі,	що	друг	говорить	вам:	“Якийсь	час	
я поживу в своє задоволення, але в моїх планах 
покаятися	і	в	кінці	бути	гідним”.	Що	б	ви	сказали	
людині, яка має таке ставлення?

Поставте таке запитання:

•	 Хто	відповідальний	за	ваше спасіння?

Нехай студенти прочитають Алма 34:37–41 і знай-
дуть відповідь Амулека на це запитання.

•	 Амулек	радив	людям,	щоб	вони	“домагалися	
свого спасіння” (Алма 34:37). І він, і Алма нав-
чали людей, що у своєму спасінні вони повинні 
покладатися на Спасителя. Як узгоджуються ці 
два принципи?

Поділіться вашим свідченням, що покладаючись на 
Спасителя, все ж необхідно робити все залежне від 
нас (див. 2 Нефій 25:23–26).
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Вступ
У цих розділах Алма дає останню пораду своїм 
синам:	Геламану,	Шиблону	та	Коріантону.	В	пораді	
Алми містяться глибокі вчення щодо прощення 
гріхів; сили навернення, яка йде з Писань; непохит-
ності та серйозності сексуального гріха. Як і Гела-
ман,	Шиблон	і	Коріантон,	студенти	зможуть	краще	
виконувати Господню роботу, коли будуть розуміти 
і застосовувати ці вчення. Під час того, як вони бу-
дуть вивчати і обговорювати цю пораду, особливо 
стосовно закону цнотливості, будьте пильними, щоб 
не дозволити їм розповідати про особисті провини.

Вчення і принципи
•	 Коли	ми	каємося,	Спокута	забирає	гіркий	біль	

і приносить надзвичайну радість (див. Алма 
36:12–21).

•	 Слова	Христа	ведуть	до	вічного	життя	
(див. Алма 37).

•	 Непохитність	і	вірність	приносять	великі	благо-
словення (див. Алма 38).

•	 Сексуальний	гріх	є	мерзотою	в	очах	Господа	
(див. Алма 39:1–11).

Запропонований хід уроку
Алма 36–39. Загальний огляд
Запропонуйте студентам уявити той час у майбут-
ньому, коли вони захочуть залишити своїм дітям 
останню пораду і свідчення.

•	 Якою	б	порадою	ви	поділилися?

•	 Які	б	застереження	ви дали?

Напишіть відповіді студентів на дошці. Поясніть, що 
сьогодні студенти будуть вивчати і обговорювати 
останні слова і свідчення Алми кожному з трьох 
його синів.

Попросіть студентів прочитати найперше, сказане 
Алмою, коли він давав поради кожному зі своїх си-
нів: Aлма 36:1–3; 38:1, 5;39:1.

•	 Чому	Алма	наголошував	на	важливості	дотриму-
ватися заповідей і покладати довіру на Бога?

•	 Як	можна	застосувати	пораду	Алми	у	цих	віршах	
до нас сьогодні?

Розділ 31
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•	 Через	кілька	років	після	отримання	цієї	поради	
Геламан повів синів Анті-Нефій-Легіїв на битву 
(див. Алма 53:14–19). Як, ви гадаєте, порада батька 
могла допомогти йому в цьому призначенні?

Поясніть, що одна з причин того, чому Алма ділився 
своїм свідченням—допомогти своїм синам зрозу-
міти, що він радив не з власної мудрості, а через 
натхнення та одкровення від Бога (див. Алма 36:4–5; 
38:6). У пораді своїм синам він говорив про власне 
навернення й поділився свідченням про Ісуса Хри-
ста (див. Алма 36:3–22; 38:6–9; 39:15). Поворотним 
моментом у житті Алми був той, коли він пригадав, 
що його батько навчав про Ісуса Христа, і коли він 
звернувся по допомогу до Спасителя. Алма не міг 
знайти щастя, доки не звернувся до Спасителя.

•	 Чому	так	важливо,	щоб	діти	чули	свідчення	
своїх батьків?

Поясніть, що коли Алма розповів історію свого 
навернення, він поділився глибокими та проникли-
вими вченнями, які благословили життя його синів. 
Ці вчення можуть благословити і наше життя: вони 
можуть значно покращити наше розуміння Спокути. 
З цієї причини більша частина цього уроку буде 
зосереджена на тому, що ми дізнаємося про Спокуту 
з досвіду Алми.

Aлма 36:12–21. Коли ми каємося,  
Спокута забирає гіркий біль і приносить 
надзвичайну радість
Поясніть, що розповідаючи про своє навернення, 
Алма описав біль, який переніс, коли з ним говорив 
ангел. Дозвольте студентам прочитати про себе 
Алма 36:12–21.

•	 Які	слова	і	фрази	використав	Алма,	щоб	описати	
свій біль?

•	 Що	ми	дізнаємося	з	цих	фраз	про	наслідки гріха?

Аби допомогти членам класу побачити, що страж-
дання Алми мали позитивний результат—і допо-
могти їм побачити, що їхні почуття провини можуть 
привести до позитивних результатів—поставте такі 
запитання:
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•	 Яку	функцію	в	нашому	житті	виконує	фізич-
ний біль? (Стисло напишіть відповіді студентів 
на дошці).

•	 Як	духовний	біль	може	служити	для	схожої мети?

•	 Яким	був	результат	духовного	болю	Алми?	Коли	
ми відчуваємо такий духовний біль, що ми мо-
жемо дізнатися з прикладу Алми?

Щоб	закріпити	попереднє	обговорення,	попросіть	
одного зі студентів прочитати таке висловлювання 
президента Бойда К. Пекера, з Кворуму Дванадця-
тьох Апостолів:

“Ви маєте певного роду сигнальну систему, 
“вмонтовану” у ваше тіло і у ваш дух. Для 
вашого тіла—це біль; для вашого духа—це по-
чуття провини або духовного болю. Хоч і біль, 
і почуття вини не є приємними, а надмір того 
чи іншого може бути згубним для людини, усе 
ж вони є захистом, бо дають сигнал: “Не роби 
цього знову!”

Будьте вдячними за одне і друге. … Вчіться 
звертати увагу на той духовний голос попере-
дження всередині вас” (у Conference Report, 
Apr. 1989, 72; або Ensign, May 1989, 54, 59).

Запропонуйте студентам прочитати висловлювання 
Президента Спенсера В. Кімбола на с. 237 посібника 
для студентів. Попросіть їх знайти, якою є роль 
Ісуса Христа в нашому покаянні.

•	 Як,	за	висловом	Президента	Кімбола,	кожен	гріш-
ник отримує полегшення?

•	 Як	би	ви	пояснили	зв’язок	між	Спокутою	Ісуса	
Христа і полегшенням, яке відчув Алма?

•	 Яким	чином	покаяння	приносить радість?

Аби допомогти студентам краще зрозуміти роль 
Ісуса Христа в нашому покаянні, запропонуйте 
одному з них прочитати висловлювання Прези-
дента Езри Тефта Бенсона на с. 237 посібника для 
студентів.

•	 У	чому,	за	словами	Президента	Бенсона,	різниця	
між виправленням [поведінки] і покаянням?

Прочитайте таке висловлювання старійшини Дал-
ліна Х. Оукса, з Кворуму Дванадцятьох Апостолів, 
(також доступне на DVD до цього посібника A ):

“Радість, яка супроводжує відпущення гріхів, 
походить від Духа Господа (див. Мосія 4:3, 
20). Це здійснення Господнього обіцяння, що 
“Я вділю тобі від свого Духа, … який сповнить 
твою душу радістю” (УЗ 11:13). Як навчав апо-
стол Павло: “А плід Духа: любов, радість, мир” 
(Галатам 5:22). Він приходить однаковим чином 
до кожного—багатого і бідного, видатного і 
невідомого. Даючи цей найвеличніший дар 
милості завдяки Спокуті, Бог не дивиться на об-
личчя” (у Conference Report, Oct. 1991, 103–104; 
або Ensign, Nov. 1991, 75).

Допоможіть студентам зрозуміти, що найвелич-
ніший дар, який Батько міг дати нам, це спокутна 
жертва Його Сина, яка уможливила цю радість. Ви 
можете поділитися свідченням про радість, яку при-
носить Спокута, коли ми каємося.

Алма 37. Слова Христа ведуть до  
вічного життя
Напишіть на дошці такі посилання на Писання 
(без написаного в дужках):

Алма 37:5–9	(Через	мале	і	просте	відбувається	
велике; Писання повинні бути збережені, тому що 
вони приводять людей до пізнання про Бога Батька 
та Ісуса Христа й скеровують до спасіння. Зверніть 
увагу, що вірші 6–7 є віршами для опанування    ).

Алма 37:34–37 (Ніколи не втомлюватися від добрих 
діянь; вчитися мудрості змолоду—виконувати запо-
віді Бога; радитися з Господом в усіх своїх діяннях, 
і Він направлятиме вас на добре. Зверніть увагу, що 
вірш 35 є віршем для опанування    ).

Алма 37:38–47 (Так само, як завдяки Ліягоні сім’я Ле-
гія отримувала Господній провід, коли вони були вір-
ними і старанними, ми можемо отримувати Господній 
провід завдяки Писанням, коли ми вірні і старанні).

Розділіть клас на три групи. Нехай кожна група 
опрацює один з цих блоків Писань, детально дослі-
дивши те, як ми можемо отримати слова Христа.
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Після того, як групи мали достатньо часу на оп-
рацювання своїх розділів, попросіть кожну групу 
вибрати представника, який поділиться з класом 
їхніми знахідками.

Алма 38. Непохитність і вірність приносять 
великі благословення
Поясніть, що ми можемо навчитися важливих прин-
ципів,	порівнюючи	Шиблона	з	Коріантоном.

Нехай студенти прочитають Алма 38:2–3 і підкрес-
лять	слова	і	фрази,	які	описують	поведінку	Ши-
блона. Тоді нехай студенти прочитають Алма 39:1–5 
і підкреслять слова і фрази, які описують поведінку 
Коріантона.

Допоможіть студентам зрозуміти, що завдяки 
своїй	непохитності	і	вірності	Шиблон	був	під-
готовлений отримати щедрі Господні благосло-
вення.	Хоча	про	Шиблона	написано	мало,	він	був	
прикладом вірності.

•	 Які	випробування	зміг	здолати	Шиблон	завдяки	
своїй вірі?

Попросіть студентів прочитати Алма 63:1–2.

•	 Як	ці	вірші	вказують	на	непохитність	Шиблона	
протягом його життя?

Попросіть студентів описати деяких знайомих їм 
людей,	які	схожі	на	Шиблона—відданих	святих,	про	
яких мало що сказано чи написано. Запропонуйте 
студентам поділитися тим, що в цих людях викликає 
у них захоплення.

Можливо, не буде зайвим нагадати студентам, що 
Коріантон, зрештою, повністю розкаявся й повер-
нувся до служіння Господу (див. Aлма 49:30; 63:1–2). 
Студентам потрібно зрозуміти, що навіть ті, хто 
скоїв серйозні гріхи, можуть і повинні покаятися. Їм 
також слід нагадати, що ціна за грішні вчинки Корі-
антона була великою, як для самого Коріантона, так 
і для тих, на кого вплинув його поганий приклад.

Aлма 39:1–11. Сексуальний гріх є  
мерзотою в очах Господа
Прочитайте студентам Алма 39:1–4 і попросіть їх 
слідкувати, відзначаючи помилки Коріантона, які 

призвели його до скоєння сексуального гріха. Напи-
шіть відповіді студентів на дошці. Серед відповідей 
можуть бути такі—Коріантон:

 1. Не слідував прикладу свого брата (вірш 1).

 2. Не звертав уваги на слова свого батька (вірш 2).

 3. Вихвалявся своєю силою і мудрістю (вірш 2).

 4. Залишив священнослужіння—покинув місце без-
пеки (вірш 3).

 5. Пішов у Сирон, місце спокуси (вірш 3).

 6. Пішов за іншими до гріха (вірш 4).

Запитайте студентів, як кожна із цих помилок вела 
Корінтона до скоєння сексуального гріха. Обго-
воріть зі студентами, як такі самі помилки можуть 
призвести до гріха сьогодні.

Нехай студенти прочитають Алма 39:5–8.

•	 З	якою	метою	Алма	навчав	Коріантона	
цим речам?

Розбийте студентів на пари для вивчення Алма 
39:9–14. Нехай студенти складуть список принципів, 
яких Алма навчав Коріантона, аби допомогти йому 
покаятися у своїх гріхах. Нехай кілька пар студентів 
розкажуть класу про свої знахідки.

Попросіть студентів пояснити своїми словами зна-
чення таких висловлювань з вірша 9:

•	 “Не	й[ди]	більше	за	хтивістю	твоїх очей”.

•	 “Запереч[уй]	собі	в	усіх	цих	речах”.	(Аби	краще	
зрозуміти це висловлювання див. 3 Нефій 12:29–30 
і Матвій 16:24).

Протягом цього уроку є гарна нагода звернутися 
до надто розповсюдженої проблеми порнографії. 
Наголосіть на важливості уникання порнографії, 
прочитавши й обговоривши цитати на с. 242 посіб-
ника для студентів. За бажанням ви можете поділи-
тися таким висловлюванням старійшини Далліна 
Х. Оукса, з Кворуму Дванадцятьох Апостолів, (яке 
також доступне на DVD до цього посібника В ):
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“Робіть усе можливе, щоб уникати порнографії. 
… Не піддавайтесь спокусі в будь-якій мірі. Не 
підпускайте гріх і уникайте мати справу з її не-
минучими руйнівними наслідками. Тож вимкніть 
її! Не дивіться на неї! Уникайте її, чого б це не 
коштувало. Спрямуйте ваші думки на безпечні 
шляхи. … Не ставайте спонсором порнографії. 
Не витрачайте свої гроші на підтримку мораль-
ної деградації. І ви, молоді жінки, будь ласка, 
зрозумійте—якщо ви одягнені нескромно, ви 
ускладнюєте цю проблему, стаючи порногра-
фією для деяких з тих чоловіків, які дивляться 
на вас” (Ліягона, трав. 2005, с. 90).

•	 Алма	сказав	Коріантону	звертатися	“за	радою	
до [своїх] старших братів у [своїх] починаннях” 
(Алма	39:10).	Чому	це	могло	допомогти	Коріан-
тону? Хто сьогодні є тими людьми, які можуть до-
помогти членові Церкви, який потребує покаяння 
в сексуальному гріху?

•	 Що	означає	“поверну[тися]	до	Господа	всім	своїм	
розумом, могутністю і силою”? (Алма 39:13). Як 
це	допомагає	нам	здолати	спокусу?	Що	могло	ста-
тися, якби Коріантон тільки частково повернувся 
до Господа?

•	 Як	сповідання	і	визнання	гріха	сприяє	покаянню?	
(Див. Алма 39:13).

Наголосіть на руйнуючій силі та серйозності сексу-
ального гріха. Свідчіть про істинність поради Алми 
про те, як уникати гріха й каятися в ньому.

Ця ідея для навчання створена для того, аби допо-
могти вам навчати про роль інтимної близькості в 
плані спасіння.

Напишіть на дошці такі слова: Господь заповідав, 
щоб інтимна близькість існувала між чоловіком 
і дружиною в узах шлюбу. Запропонуйте студен-
там звернутися до визначення закону цнотливості 
на сc. 240–241 посібника для студентів. Попросіть 
когось із студентів його прочитати.

Попросіть когось із студентів прочитати Алма 
39:3–6 і запропонуйте студентам перелічити три 

серйозні гріхи, які можна визначити з цих віршів. 
(Якщо студенти запитають, що означає зректися 
Святого Духа, зверніть їхню увагу на висловлю-
вання пророка Джозефа Сміта на с. 242 посібника 
для студентів).

Щоб	допомогти	студентам	зрозуміти,	чому	сексу-
альний гріх є настільки серйозним, запропонуйте їм 
звернутися до с. 241 посібника для студентів і про-
читати перше висловлювання старійшини Джеффрі 
Р. Холланда, з Кворуму Дванадцятьох Апостолів 
(також доступне на DVD до цього посібника С ). За 
бажанням, ви також можете прочитати таке вислов-
лювання старійшини Холланда:

“Надаючи такого серйозного значення фізичним 
пристрастям, які зараз так поширені, що Бог 
намагався сказати нам про їх місце у Своєму 
плані для усіх чоловіків і жінок? Я запевняю 
вас, що Він робить саме це—пояснює сам план 
життя. Безсумнівно, однією з найбільших Його 
турбот щодо смертного життя є те, як людина 
з’являється у цей світ і як вона йде з нього. Він 
встановив дуже суворі обмеження щодо цього” 
(Ліягона, січ. 1999, с. 89).

•	 Чому	народження	в	це	життя	є	таким	важливим	
для Господа?

Повторіть сказане старійшиною Холландом про те, 
“як людина з’являється у цей світ” (народження) і “як 
вона йде з нього” (смерть). Поясніть, що навмисне 
позбавлення життя або смерті є серйозним гріхом 
в очах Бога. Прочитайте цей вислів старійшини 
Холланда:

“Кожен, хто використовує Богом надане тіло 
іншої людини без божественної згоди, ганьбить 
душу тієї людини, ганьбить головну мету і про-
цеси життя” (Ліягона, січ. 1999, с. 89).

Ця ідея для навчання може допомогти вам предста-
вити зв’язок між Спокутою Ісуса Христа та інтимною 
близькістю.
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Aлма 36–39

Поясніть, що зв’язок між Спокутою Ісуса Христа 
і нашим використанням сил сотворіння є однією 
з найсвященніших причин жити за законом цнот-
ливості. Попросіть когось із студентів прочитати 
другий вислів старійшини Холланда на сc. 241–242 
посібника для студентів (також доступний на DVD 
до цього посібника D ). До того як студент почне 
читати, попросіть решту студентів прислухатися 
до відповідей на такі запитання (за бажанням ви 
можете написати ці запитання на дошці):

•	 Як	цінність	душ	пов’язана	зі Спокутою?

•	 Які	слова	використав	старійшина	Холланд	для	
описання серйозності аморальної поведінки?

•	 Що,	на	вашу	думку,	означає	“вдруге	розпинати	
Сина Божого”?

Після прочитання студентом цього вислову попро-
сіть решту студентів дати знайдені ними відповіді 
на ці запитання.

Запропонуйте студентам прочитати 1 Коринтянам 
6:19–20.

•	 Яку	ціну	сплатив	за	вас	Ісус Христос?

•	 Що	ця	ціна	говорить	про	вашу цінність?

Поділіться своїми словами стосовно наступних 
думок: Ми належимо Богові не тільки тому, що ми 
Його діти, а тому, що Його Єдинонароджений Син 
спокутав нас—“дорого куплені [ми]”. Бог бажає 
привести нас назад до Себе. Люди, які вчиняють 
сексуальний гріх, безчестять свої тіла та тіла інших. 
Вони ставлять під серйозну загрозу свою можли-
вість повернутися додому до Нього.

Алма 39:13. “Поверну[тися] до Господа… 
і визна[ти] свої провини”
Якщо ви вирішите викласти цю частину уроку, 
знайте, що наступний урок більш зосереджений 
на покаянні та прощенні.

Запросіть студентів прочитати вислів старійшини 
Річарда Г. Скотта на с. 243 посібника для студентів. 
Він також доступний на DVD до цього посібника E .

•	 Про	які	кроки	до	покаяння	говорить	старійшина	
Скотт у цьому вислові?

•	 Чому,	за	словами	старійшини	Скотта,	коли	відбу-
вається покаяння в сексуальних провинах, необ-
хідно залучати єпископа?

Запропонуйте студентам прочитати вислів старій-
шини Джеффрі Р. Холланда на с. 244 посібника для 
студентів.

•	 Яка	роль	Спасителя	в	процесі покаяння?

•	 Яка	роль	винуватця?

Запевніть студентів, що навіть якщо шлях прощення 
за сексуальну провину є важким, він не перевищує 
зцілюючої сили Спокути Ісуса Христа. Поділіться 
вашими почуттями і свідченням про силу Спокути. 
Аби допомогти студентам підготуватися до ви-
вчення і обговорення Алма 40–42, поясніть, що Алма 
продовжував навчати Коріантона важливим учен-
ням, щоб допомогти йому покаятися в його прови-
нах і залишатися вірним.
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Вступ
У цьому блоці Писань Алма навчає свого сина Ко-
ріантона про особисту свободу волі й вічні винаго-
роди та наслідки. Під час обговорення цих вчень, 
студентам буде нагадано, що “злочестивість ніколи 
не була щастям” (Алма 41:10    ) і що праведність 
ніколи не несе нещастя. Вони побачать, що вибір, 
зроблений ними на землі, визначатиме ступінь 
їхнього щастя після смерті. Ви можете допомогти 
студентам зрозуміти роль, яку може відігравати Ісус 
Христос у задоволенні вимог справедливості. Оби-
раючи покаяння і слідування за Ним, ми отримуємо 
переваги плану милості й просуваємося вперед до 
вічного щастя.

Вчення і принципи
•	 Воскресіння—це	відновлення	духа	для	тіла	до	

свого належного і досконалого стану (див. Алма 
40:1–5, 8–10, 16–25).

•	 Після	смерті	всі	люди	входять	у	світ	духів	
(див. Алма 40: 6–15, 21).

•	 “Злочестивість	ніколи	не	була	щастям”	
(див. Алма 41; зверніть увагу, що вірш 10 є 
 віршем для опанування    ).

•	 Спасіння	стало	можливим	завдяки	Спокуті	Ісуса	
Христа (див. Алма 42).

Запропонований хід уроку
Алма 40–42. Вступ
До того як почати навчати, ви можете звернути 
увагу на те, що Алма 40, 41 та 42 вміщують слова 
Алми до його сина Коріантона, який вчинив серйоз-
ний гріх під час служіння на місії серед зорамійців. 
Кожен розділ присвячений окремому доктриналь-
ному питанню. Запропонуйте студентам прочитати 
Алма 40:1, 41:1 і 42:1, намагаючись зрозуміти тему 
кожного розділу.

•	 Як	розуміння	цих	тем	могло	допомогти	Коріан-
тону покаятися?

Aлма 40:1–5, 8–10, 16–25. Воскресіння—це 
відновлення духа для тіла до свого належного 
і досконалого стану
Попросіть студентів подумки прочитати Алма 40:1.

Розділ 32
Aлма 40–42

•	 Про	яку	частину	плану	щастя	хвилювався	
Коріантон?

Попросіть студентів подумки прочитати 
Алма 40:2–5.

•	 Згідно	зі	словами	Алми	у	вірші	5,	що	є	важливі-
шим за знання про те, скільки буде воскресінь?

Запропонуйте студентам самостійно дослідити 
Алма 40:16–23, шукаючи додаткові вчення про во-
скресіння. Напишіть їхні відповіді на дошці. Вони 
можуть запропонувати такі ідеї:

 1. Перше воскресіння починається з тих осіб, які 
жили і померли “від днів Адама до воскресіння 
Христа” (вірш 18).

 2. Після воскресіння всіх людей буде приведено 
перед Богом для суду (див. вірш 21).

 3. Воскресіння—це відновлення духа для тіла 
до свого належного і досконалого стану 
(див. вірш 23).

Попросіть когось із студентів прочитати вголос 
Алма 40:23. Тоді поділіться висловом старійшини 
Далліна Х. Оукса та Президента Джозефа Ф. Сміта 
на с. 247 посібника для студентів. Вислів старійшини 
Оукса також доступний на DVD до цього посіб-
ника  A .

•	 Що	означає	твердження—“все	буде	відновлено	до	
свого належного і досконалого стану”?

•	 Як	це	вчення	може	принести	нам	надію	і спокій?

Свідчіть про те, що завдяки Спокуті і Воскресінню 
Ісуса Христа всі люди воскреснуть і їхні тіла звіль-
няться від смертних недосконалостей.

Aлма 40:6–15, 21. Після смерті всі люди 
входять у світ духів
Намалюйте на дошці наведену далі табличку:

Духовний рай Духовна в’язниця

Aлма	40:11–12 Aлма	40:13–14
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Aлма 40–42

Поділіть клас навпіл. Попросіть половину студентів 
опрацювати Алма 40:11–12 і знайти істини про ду-
ховний рай. Попросіть іншу половину опрацювати 
Алма 40:13–14 і знайти істини про духовну в’язницю, 
яка називається “зовнішньою темрявою” у вірші 13. 
(Зверніть увагу, що деякі члени Церкви сьогодні 
розглядають термін “зовнішня темрява” як опис кін-
цевого призначення злочестивих, які вигнані на вічні 
муки з Сатаною. Однак у Алма 40 цей термін стосу-
ється духовної в’язниці). Після того як студенти мали 
достатньо часу опрацювати призначені їм вірші, по-
просіть студентів кожної половини класу поділитися 
тим, про що вони дізналися. Запишіть їхні думки в 
таблицю. Тоді задля отримання додаткових істин з 
одкровень святих останніх днів попросіть студентів, 
які читали про духовний рай, опрацювати Учення і 
Завіти 138:12–14, 30–34, 57. Попросіть студентів, які 
читали про духовну в’язницю, опрацювати Учення 
і Завіти 138:31–34, 57–59. Запросіть їх поділитися 
своїми знахідками. Дописуйте до переліку на дошці 
те, що вони будуть говорити.

•	 Що	визначатиме,	чи	буде	дух	щасливим,	чи	не-
щасним у духовному світі? (Див. Алма 40:12–13).

•	 Як	згідно	з	Ученням	і	Завітами	138	до	“полонених,	
[які] зв’язані” (див. вірш 31) і знаходяться в духов-
ному світі, може прийти воля?

•	 Розмірковуючи	над	цими	істинами	про	духовний	
світ, що ми можемо дізнатися про якості Бога? 
(Допоможіть студентам побачити Божу справед-
ливість, милість та постійні зусилля “здійснювати 
безсмертя і вічне життя людини” [Мойсей 1:39]).

Твердження, взяте з Алма 40:11, що “духи всіх лю-
дей, як тільки вони залишають смертне тіло, так, 
духи всіх людей, чи то вони добрі, чи злі, пере-
носяться додому до Того Бога, Який дав їм життя”, 
може спантеличити студентів. Нам відомо, що коли 
люди помирають, їхні духи йдуть в духовний світ, 
вони не повертаються миттєво в Божу присутність 
(див. УЗ 138). Аби допомогти студентам зрозуміти 
Алма 40:11, ви можете попросити їх прочитати ви-
словлювання Президента Джозефа Філдінга Сміта й 
президента Джорджа К. Кеннона на с. 245 посібника 
для студентів.

Алма 41. “Злочестивість ніколи не  
була щастям”
Уважно прочитайте зі студентами Алма 41:1 і визна-
чте, про яке вчення буде говоритися в цьому розділі.

Напишіть на дошці слово відновлення.

Прочитайте зі студентами Алма 41:2–6.

•	 Що	означає	слово	відновлення згідно з 
цими віршами?

Перелічіть різні складові нашої сутності, які буде 
відновлено. (“Усе” [вірш 2]; “кожна частина” тіла 
[вірш 2]; наші “діяння” [вірші 3–4]; та “бажання [на-
ших] сердець” [вірш 3]).

У зв’язку з цим обговоренням ви, за бажанням, мо-
жете поділитися таким висловом Президента Га-
рольда Б. Лі (1899–1973), 11-го президента Церкви:

“Немає істини, яка б більш ясно викладалася в 
Євангелії, ніж та, що наш стан у прийдешньому 
світі залежатиме від того, яке життя ми ведемо 
тут” (Decisions for Successful Living [1973], 164).

•	 Як	воскресіння	пов’язане	з	планом	відновлення?

Попросіть студентів прочитати подумки Алма 
41:7–15. Запропонуйте їм відшукати і позначити 
слова і фрази, які показують, що буде відновлено 
тим, хто прагне праведності і робить відповідний 
вибір у цьому житті. Також запропонуйте їм відшу-
кати і позначити слова і фрази, які показують, що 
буде відновлено тим, хто прагне злочестивості і на 
цьому основує свій вибір.

•	 Які	благословення	прийдуть	до	тих,	хто	обирає	
покаятися у своїх гріхах?

•	 Чому	Алма	радив	Коріантону	бути	милосердним,	
справедливим і доброчинним по відношенню 
до інших?

•	 Чому	злочестивість	не	може	вести	до щастя?

Поділіться таким висловом старійшини Гленна Л. 
Пейса, сімдесятника (також доступний на DVD до 
цього посібника B ):
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“Існують абсолютні істини вічності. Вони не 
змінюються, навіть якщо суспільство віддаля-
ється від них. Жодне всенародне голосування 
не може змінити абсолютної вічної істини. Ле-
галізація якоїсь дії не робить її моральною. Не 
будьте обмануті аргументом: “Всі так роблять”. 
Від такої мотивації ваш дух буде ображений і 
ваш розум скривджений.

Коли все стане очевидним, “аспірантура” важких 
ударів світу навчить вас того, що вам… викла-
дали у “дитсадку” вашого духовного навчання: 
“Злочестивість ніколи не була щастям” (Алма 
41:10)” (у Conference Report, Oct. 1987, 50; або 
Ensign, Nov. 1987, 40).

На завершення цього обговорення ви можете нага-
дати студентам, що тоді як злочестивість ніколи не 
веде до щастя, до нього завжди, зрештою, веде пра-
ведність. На підкріплення цієї думки ваші студенти 
можуть прочитати Мосія 2:41.

Алма 42. Спасіння стало можливим завдяки 
Спокуті Ісуса Христа
Готуючись до викладання цього розділу, ви можете 
переглянути фільм 15, “Посередник” з DVD Фільми 
за Книгою Мормона, (DVD) (каталожний номер 
54011). Подумайте над його використанням для 
покращення уроку.

Попросіть студентів прочитати Алма 42:1.

•	 Розуміння	якого	вчення	бракувало	Коріантону?

Поясніть, що Коріантон не міг зрозуміти, як Бог міг 
бути справедливим і в той же час призначати гріш-
ника до стану нещастя. Алма відреагував на неро-
зуміння Коріантона, почавши розказувати йому про 
Падіння Адама та навчати його наслідків. В Алма 
42 Алма пояснює, як план щастя дає кожному рівну 
нагоду отримати вічне щастя.

Прочитайте такий вислів Президента Езри Тефта 
Бенсона (1899–1994), 13-го президента Церкви:

“Ніхто достатньою мірою і належним чином не 
знає, чому ж йому потрібен Христос, аж поки 
не зрозуміє і не прийме вчення про Падіння і 
його дію на все людство” (у Conference Report, 
Apr. 1987, 106; або Ensign, May 1987, 85).

Призначте одній половині класу прочитати Алма 
42:2–7, а другій половині—Алма 42:8–14. Попро-
сіть студентів під час читання визначити наслідки 
Падіння	Адама.	Через	певний	час	запропонуйте	
студентам поділитися тим, про що вони дізналися. 
Ви можете записати їхні відповіді на дошці.

•	 Яким	чином,	на	вашу	думку,	таке	пояснення	Па-
діння могло допомогти Коріантону розвіяти його 
збентеження?

•	 Яка,	згідно	з	Алма	42:4,	одна	з	причин	того,	чому	
наш Небесний Батько дав нам час випробування?

Розділіть студентів для роботи парами. Попро-
сіть одну людину з кожної пари опрацювати Алма 
42:15–22 і дізнатися, що мається на увазі під фразою 
“вимоги справедливості”. Попросіть іншу людину з 
кожної пари опрацювати Алма 42:22–26 і дізнатися, 
що означає фраза “милість пред’являє права на все 
своє”. Нехай згодом ці партнери розкажуть одне од-
ному, про що вони дізналися. Після цього проведіть 
обговорення з усім класом, використовуючи усі або 
вибірково такі ідеї:

•	 Як	план	викуплення	дозволяє	Богу	бути	як	спра-
ведливим, так і милостивим?

•	 Чому	кожному	з	нас	задля	отримання	милості	
потрібна Спокута?

•	 Чого	ми	можемо	очікувати,	якщо	вирішимо	
не каятися?

Попросіть студентів прочитати 2 Нефій 2:7 та 
Учення і Завіти 19:16–20.

•	 Як	ці	вірші	сприяють	поясненню	взаємодії	між	
справедливістю та милістю, згідно з описаним в 
Алма 42:23–24?
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Aлма 40–42

Прочитайте разом зі студентами Алма 42:27–31.

•	 Як	за	сподіваннями	Алми,	його	вчення	мали	б	
вплинути на Коріантона?

•	 Чого	навчають	робити	кожного	з	нас	вірші	з	
Алма 42:29–30?

За бажанням ви можете запропонувати студентам 
прочитати Алма 48:18, 49:30 та 63:2. (Зверніть увагу, 
що, як повідомляється в Алма 62:52, Геламан помер. 
Отже,	посилання	на	брата	Шиблона	в	Алма	63:2,	
більш за все, стосується Коріантона).

•	 Що	ці	вірші	говорять	про	те,	як	Коріантон	відреа-
гував на повчання свого батька?

Надихніть студентів обміркувати своє життя, а 
також гріхи, які непокоять їх на даний момент. 
Свідчіть про готовність Спасителя пробачати та 
про більший спокій і щастя, які приходять до нас 
за умови покаяння.
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Вступ
Іноді праведні люди повинні воювати, аби захищати 
дані їм Богом права. У вирішальний час в історії 
Книги Мормона Господь поставив полководця 
Моронія та інших великих мужів вести народ у 
захисті своїх свобод. Президент Езра Тефт Бенсон 
(1899–1994), 13-й президент Церкви, сказав: “З Книги 
Мормона ми дізнаємося, як учні Христа живуть у 
часи війни” (у Conference Report, Oct. 1986, 5; або 
Ensign, Nov. 1986, 7).

Натхнені своїми провідниками, нефійці навчалися 
боротися належним чином проти сил, які б знищили 
їхню релігію, свободу та сім’ї (див. Алма 46:12). 
Порівнюючи наміри і методи праведних, смирен-
них провідників, таких, як полководець Мороній, 
з намірами і методами злочестивих, жадібних до 
влади людей, подібних Амалікії, студенти можуть 
навчитися цінувати праведні наміри своїх церков-
них провідників. Вони також можуть навчитися в усі 
часи бути “тверди[ми] у вірі в Христа” (Алма 48:13), 
навіть перед лицем війни або інших випробувань.

Вчення і принципи
•	 Вивчення	розповідей	про	війни	у	Книзі	Мормона	

може допомогти нам підготуватися до битв сього-
дення (див. Алма 43–51).

•	 Суперечки	та	розколи	є	руйнівними	силами	
(див. Алма 43:4–8; 46:1–10; 50:21–35; 51:1–27).

•	 Праведність	захищає	нас	від	сили	Сатани	
(див. Алма 48).

•	 Вірність	Богу	приносить	щастя	навіть	у	часи	не-
спокою (див. Alma 49:25–30; 50:1–23).

Запропонований хід уроку
Алма 43–51. Вивчення розповідей про війни 
у Книзі Мормона може допомогти нам 
підготуватися до битв сьогодення
Ці розділи сповнені принципами, які можуть допо-
могти святим останніх днів жити як учні Ісуса Хри-
ста в часи війни. Деякі принципи з цих розповідей 
про фактичні битви можна застосувати до духовної 
боротьби проти злочестивості.

Розділ 33
Aлма 43–51

Перша ідея для навчання у цьому розділі розро-
блена для того, аби допомогти студентам визначити 
принципи, які б скеровували їх у щоденній боротьбі 
проти сил зла. Друга ідея розроблена, аби допо-
могти студентам визначити принципи, які б скерову-
вали їх перед лицем війни.

Нехай студенти прочитають 2 Нефій 9:10, 12; Алма 
42:9; Матвій 10:28.

•	 Про	які	два	види	смерті	згадується	в	цих віршах?

•	 Чому	завдання	шкоди	душі	набагато	серйозніше	
за смерть фізичного тіла?

Поясніть, що вивчаючи описання фактичних битв у 
Книзі Мормона, ми можемо пізнавати духовні уроки. 
Поділіться прикладом того як визначати духовні 
істини, вміщені в мирські розповіді. Наприклад, ви 
можете попросити когось із студентів прочитати 
Алма 43:19–20 і 50:1. Тоді ви можете попросити клас 
знайти певний духовний принцип в описанні того, 
як полководець Мороній готував свої армії до війни. 
Ви можете поставити такі запитання:

•	 Якими	способами	полководець	Мороній	готував	
свій народ до самозахисту?

•	 Що	ми	можемо	робити	кожного	дня,	аби	бути	
готовими до духовних битв?

Дозвольте класу відшукати духовні істини за допо-
могою вказаних нижче уривків з Писань. Розділіть 
студентів на маленькі групи. Попросіть кожну групу 
порівну розподілити список між собою. Кожен сту-
дент повинен опрацювати призначені йому уривки 
з Писань і знайти принципи, які можна застосувати 
в наш час. Попросіть, аби кожен студент поділився 
принаймні однією думкою з Писань із членами своєї 
групи. Після того як студенти поділилися думками у 
своїх групах, попросіть бажаючих поділитися дум-
ками від своєї групи з рештою класу.

Aлма 43:9; 48:10 Aлма 46:11–13, 20

Aлма 43:23–26 Aлма 48:7–9

Aлма 43:48–50 Aлма 49:3–5

Aлма 44:1–5 Алма 49:30

Aлма 45:20–22 Aлма 50:1–7



129

Aлма 43–51

Напишіть на дошці такі запитання і посилання 
з Писань:

Що	є	належними	виправданнями	для	ведення	війни?	
(Див.	Алма	43:9,	45–47;	48:14).

Як	слід	ставитися	до	кровопролиття?	(Див.	Алма	
48:23–24;	61:10–11).

Попросіть студентів мовчки прочитати вірші, вказані 
після запитань. Потім запропонуйте їм поділитися 
своїми відповідями на ці запитання.

Ви можете підкреслити, що пророки останніх днів 
висловилися про те, що іноді праведні люди мають 
обов’язок захищати свої сім’ї та інших людей. Під 
час генеральної конференції Президент Гордон Б. 
Хінклі (1910–2008), 15-й президент Церкви, проциту-
вав Алма 43:45–47 і 46:12–13, а тоді проголосив:

“З цих та інших письмен стає зрозумілим, що 
бувають часи і умови, коли боротьба народів 
виправдана, і навіть є їхнім обов’язком—бо-
ротьба проти тиранії, загрози й пригноблення, 
за сім’ю і волю” (Ліягона, трав. 2003, с. 80).

Президент Хінклі ясно висловився про те, що іноді 
ми повинні воювати. Однак допоможіть студентам 

зрозуміти, що до того, як вирушити на війну, люди по-
винні застосувати усі інші зусилля, намагаючись уник-
нути її. Для цього поділіться твердженням Першого 
Президентства на сс. 251–252 посібника для студентів.

Алма 43:4–8; 46:1–10; 50:21–35; 51:1–27. 
Суперечки та розколи є руйнівними силами
Поясніть, що в Писаннях міститься багато застере-
жень щодо суперечок.

•	 Чому,	на	вашу	думку,	ми	потребуємо,	аби	нас	
знову і знову застерігали від суперечок?

Поясніть, що крім застереження від суперечок, у 
цих розділах Книги Мормона також говориться про 
небезпеку розколів. Випадки розколів, описані в цих 
розділах, є прикладами відступництва—коли люди 
повстають проти істини та Церкви.

•	 Яким	чином	розколи	пов’язані	з	суперечками?

Покажіть руйнуючу силу суперечок. Для цього роз-
діліть клас на чотири групи й попросіть кожну групу 
прочитати один з таких уривків з Писань: (1) Алма 
43:4–8; (2) Алма 46:1–10; (3) Алма 50:21–35; (4) Алма 
51:5, 9, 12, 19, 22–23, 26–27. Попросіть їх знайти 
джерело суперечки у кожному уривку, а також на-
слідки	цієї	суперечки.	Через	кілька	хвилин	попросіть	
одного студента з кожної групи підсумувати думки 
всієї групи. Ви можете записувати відповіді студен-
тів на дошці. Дошка може виглядати приблизно так:

Уривок Джерела суперечки Наслідки суперечки

Aлма	43:4–8 Зерагемна,	зорамійці	та	
амалекійці

	1.	Тривалі	війни	між	ламанійцями	і	нефійцями

	2.	Зростання	почуттів	ненависті	й	гніву	серед	ламанійців	і	
тих,	хто	приєднався	до	них

Aлма	46:1–10 Амалікія	та	його	
послідовники

	1.	Багато	людей	відкололися	від	нефійців	і	від	Церкви

	2.	Збільшення	влади	Амалікії,	внаслідок	чого	багато	людей	
забули	Господа	й	чинили	злочестя

Aлма	50:21–35 Моріантон	і	його	люди 	1.	Моріантон	образив	служницю

	2.	Битва,	в	якій	було	вбито	багато	людей

Алма	51:5,	9,	12,	
19,	22–23,	26–27

Прихильники	царя	й	Амалікії 	1.	Смерть	4	000	розкольників	і	невідомої	кількості	нефій-
ських	воїнів;	інших	розкольників	кинуто	до	в’язниці

	2.	Захоплення	Амалікією	одного	з	нефійських	міст
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Нехай один зі студентів прочитає 3 Нефій 11:29     
решті класу.

•	 Яким	чином	суперечки	послаблюють	сім’ї,	гро-
мади та народи?

•	 Що,	як	ви	дізналися,	допомагає	людям	здолати	
суперечки та розколи?

Приклад розколу знаходиться в Алма 47. Попросіть 
одного студента прочитати короткий зміст розділу 
Алма 47, а іншого студента прочитати Алма 47:36.

•	 Що,	відповідно	до	короткого	змісту	розділу,	праг-
нув зробити Амалікія задля здобуття влади?

•	 Чому,	на	вашу	думку,	розкольники,	які	відійшли	
від істини, часто стають “ще більше закам’яні-
лими”, ніж ті, хто ніколи не знав істини? (Див. 
також Алма 24:30).

Поділіться висловом старійшини Ніла А. Максвелла 
на с. 256 посібника для студентів.

•	 Якими	думками	поділився	старійшина	Максвелл	
стосовно небезпеки розколів?

Алма 48. Наша праведність захищає  
нас від сили Сатани
Попросіть студентів назвати кількох героїв.

•	 Які	героїчні	якості	або	здібності	мають	ці	люди?	
(Під час проведення цього обговорення пам’я-
тайте, що мета цієї ідеї для навчання—підкрес-
лити риси характеру і якості полководця Моронія 
як послідовника Ісуса Христа. Обговорення слід 
швидко звести до полководця Моронія).

Поясніть, що Моронія в юності було призначено 
головнокомандуючим усієї нефійської армії, щоб 
захищати свій народ від сильного ворога (див. 
Алма 43:16–17). Напишіть на дошці такі слова:

Якби всі люди були такими, як Мороній…

Запропонуйте студентам опрацювати Алма 48:11–13, 
17–18 і визначте якості, які характеризують полководця 
Моронія як героя. Напишіть їхні відповіді на дошці.

Попросіть когось із студентів прочитати Алма 48:14–16.

•	 Як	віра	Моронія	в	Христа	вплинула	на	його	харак-
тер? Як віра вплинула на його зусилля захищати 
свій народ?

•	 Мормон	сказав,	що	якби	всі	люди	були	такими,	
як полководець Мороній, “диявол ніколи вже не 
мав би сили над серцями дітей людських” (Алма 
48:17).	Чому	це так?

•	 Яким	чином,	згідно	з	Алма	48:19–20,	Геламана	і	
його братів можна порівняти з Моронієм?

Запевніть студентів, що і вони можуть жити таким 
чином, аби бути захищеними від впливу Сатани, й 
зможуть допомогти тим, кого вони люблять, отри-
мати такий же захист.

Проведіть обговорення за допомогою таблиці на 
с. 255 посібника для студентів. Ця таблиця порівнює 
Моронія з Амалікією. Коли студенти читатимуть 
вказані в таблиці уривки з Писань, запропонуйте їм 
визначити принципи, які вони можуть застосувати у 
власному житті. Обговоріть, як ми стаємо захищені 
від сили Сатани, коли живемо за цими принципами.

Aлма 49:25–30; 50:1–23. Вірність Богу 
приносить щастя навіть у часи неспокою
Нехай один із студентів прочитає Алма 50:21–23. За-
пропонуйте студентам подумати про найщасливіші 
моменти їхнього життя.

•	 Чим	визначається щастя?

•	 Чому,	на	вашу	думку,	нефійці	могли	насолоджу-
ватися щастям, незважаючи на те, що перебували 
під загрозою війни? (Під час того як студенти 
обговорюють це запитання, ви можете запропо-
нувати їм опрацювати Алма 49:25–30; 50:1–23).

•	 Які	в	Писаннях	є	інші	приклади	людей,	що	були	
радісними навіть під час великих нещасть? (Див. 
2 Коринтянам 7:1–7; Мосія 24:10–15; УЗ 127:2).

•	 Які	саме	обіцяння	Господь	дав	вірним	і	які	умож-
ливлюють щастя навіть у часи випробувань? 
(Під час обговорення цього запитання ви можете 
запропонувати студентам прочитати Іван 16:33; 
Римлянам 8:18; Євреям 12:11; УЗ 58:3–4; 121:33; 
122:1–2, 7–9).

Дозвольте членам класу поділитися своїми по-
чуттями або досвідом про те, як ми можемо бути 
щасливими навіть у часи випробувань. Можливо, 
ви захочете завершити власним свідченням.
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Вступ
Іноді вчителі схильні проходити поспіхом розділи 
про війни з книги Алми, думаючи, що більш важливо 
перейти до інших учень і розповідей. Але в цих роз-
ділах міститься багато глибоких думок, які можуть 
бути цінними для тих, кого ви навчаєте. Багато в 
чому ваші студенти знаходяться під штурмом злих 
сил. Вивчаючи ці розділи, вони можуть навчатися 
з величних прикладів таких людей, як полководець 
Мороній, Пагоран, Геламан і його молоді воїни. 
Це будуть уроки, які допоможуть їм залишатися в 
безпеці й під захистом. Вони дізнаються про ціну 
суперечок і силу праведної єдності. Вони побачать 
результат дотримання завітів, а також благословення, 
які можуть пролитися, якщо вони залишатимуться 
вірними за будь-яких обставин життя. Вони побачать 
благословення домівки, зосередженої на євангелії. 
Вони навчаться все більше цінувати факт того, що 
Господь перебуває поруч зі Своїми обраними служи-
телями в часи лихоліть і випробувань.

Вчення і принципи
•	 Дотримання	завітів	веде	до	Божих	благословень	

і захисту (див. Алма 53:10–18).

•	 Господні	учні	вірні	в	усьому,	що	їм	довіряється	
робити (див. Алма 53:16–23; 57:19–27).

•	 Бог	дарує	праведним	надію,	віру,	мир	і	впевне-
ність у визволенні (див. Алма 58:1–12).

•	 Господь	очікує,	що	ми	будемо	захищати	свободу	
(див. Алма 60–61).

Запропонований хід уроку
Aлма 53:4–5. Ми повинні зміцнювати себе 
проти спокус Сатани
Нехай один із студентів прочитає Алма 53:4–5. Пока-
жіть ілюстрацію укріплення навколо давнього міста 
(наприклад, див. Альбом “Євангелія в мистецтві” 
[2009], с. 52, на задньому плані якого показаний ото-
чений стіною Єрусалим, або ж Альбом “Євангелія в 
мистецтві”, с. 81, де зображений Самуїл-Ламанієць 
на стіні навколо міста Зарагемлі). Поясніть, що в давні 
часи люди часто будували стіни навколо своїх міст.

•	 Які	переваги	в	неспокійні	часи	мало	в	давнину	
місто, обнесене стіною?

Розділ 34
Aлма 52–63

•	 Що	ми	можемо	робити	в	нашому	особи-
стому житті на зразок зведення навколо себе 
захисної стіни?

Під час того як студенти обговорюють дане пи-
тання, ви можете запропонувати їм відкрити Алма 
37:6–7    . Ви можете попросити їх назвати “мале 
і просте”, що може привести до “велик[ого]” задля 
нашого захисту. Серед відповідей можуть бути: 
особиста молитва, вивчення Писань, відвідування 
церковних зборів і піст. Зверніть увагу, що з кожною 
промовленою молитвою, кожним віршем із Писань, 
кожним дотриманим нами постом, кожним вчинком 
служіння тощо, наші захисні стіни стають міцніше і 
більше. Сатана є ворогом усієї праведності, і він не-
самовито працює, щоб зруйнувати наш захист. Наші 
особисті укріплення повинні бути міцно встановлені 
й постійно зміцнюватися. Нехай студенти в групах 
по дві або три людини обговорять таке запитання:

•	 Як	ми	можемо	зміцнити	особисті	укріплення	
проти зла?

Запропонуйте студентам обміркувати таке застере-
ження від президента Генрі Б. Айрінга з Першого 
Президентства:

“Через	те,	що	сили	навколо	нас	нарощують	
свою міць, тієї духовної сили, якої колись було 
достатньо, вже достатньо не буде. І яким би 
не був той рівень духовної сили, зростання до 
якого ми колись вважали досяжним, для нас 
відкриється можливість досягти ще більшого 
рівня. І потреба в духовній силі, і можливість 
здобути її, зросте в ступенях—саме це ми не-
дооцінюємо в часи лихоліть” (“Always” [Church 
Educational System fireside for young adults], Jan. 
3, 1999, 3, ldsces .org).

Aлма 53:10–18. Дотримання завітів веде до 
Божих благословень і захисту
Напишіть на дошці Дотримання завітів веде до 
Божих благословень. Попросіть студентів назвати 
деякі завіти, в які вони вступили, або вступлять. На-
пишіть їхні відповіді на дошці.
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•	 Які	благословення	дає	нам	Господь,	якщо	ми	до-
тримуємося своїх завітів?

Запропонуйте студентам прочитати подумки Алма 
53:10–18 і виділити слова клятва, завіт та інші 
схожі слова. Попросіть студентів описати завіти, 
укладені в цій історії батьками, а також завіти, 
укладені синами.

•	 Яким	чином	завіт	батьків	був	благословенням	
для людей?

•	 Чому	завіт	батьків	став	перешкодою?

•	 Як	завіт	синів	долає	цю	перешкоду?

•	 Чому	важливо	дотримуватися	наших	завітів	навіть	
у несприятливі часи? (Прогляньте Алма 53:14–15; 
див. також УЗ 82:10    ).

Під час того як студенти говорять про необхідність 
у всі часи дотримуватися завітів, ви можете вказати 
їм на вислів старійшини М. Рассела Балларда на 
с. 259 посібника для студентів. Цей вислів також 
доступний на DVD до цього посібника A .

Aлма 53:16–23; 57:19–27. Господні учні вірні 
в усьому, що їм довіряється робити
Приверніть увагу студентів до вислову Мормона 
з Алма 53:20, де говориться, що аммонитяни були 
“вірними завжди в усьому, що їм довірялося”. По-
просіть студентів згадати часи, коли їм доручали 
виконати щось таке, що здавалося нелегким. Запро-
понуйте їм розглянути, що саме вони робили, аби 
показати, що гідні такої довіри.

Розділіть клас на дві групи. Нехай одна група прочи-
тає Алма 53:20–21, а друга група—Алма 57:19–21, 
26. Запропонуйте їм відшукати характеристики цих 
молодих чоловіків і поділитися знайденим з кла-
сом. Ви можете записати їхні відповіді на дошці. 
Порадьте їм написати ці якості в записниках або у 
своїх примірниках Писань.

•	 Як	ці	якості	стосуються	того,	аби	бути	
гідним довіри?

Aлма 56:31–57. Матері можуть справити 
сильний і добрий вплив на своїх дітей
Прочитайте зі студентами Алма 56:31–48. На ваш 
розсуд ви можете попросити студентів читати 

вголос по черзі. Аби підкреслити вплив аммони-
тянських матерів на своїх синів, попросіть когось 
із студентів прочитати вислів сестри Джулі Б. Бек 
на с. 261 посібника для студентів. Цей вислів також 
доступний на DVD до цього посібника B .

•	 Чому,	на	вашу	думку,	ці	воїни	мали	таку	впевне-
ність у вченнях своїх матерів?

•	 Коли	ви	бачили	або	відчували	вплив	матері,	яка	
знає, ким вона є і хто такий Бог?

Під час того як студенти обговорюють ці питання, 
ви можете прочитати вислів старійшини Ніла А. 
Максвелла (1926–2004) з Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів:

“Коли жінки … колишуть схлипуючу дитину, 
вони не задумуються над тим, що сьогоденний 
світ проходить повз них, тому що знають—вони 
міцно тримають майбутнє в своїх руках. …

Коли справжню історію людства буде повністю 
відкрито, чи буде вона відлунням гарматних 
пострілів, чи ж повчальним звуком колискових?” 
(Woman [1979], 96).

•	 Чому,	на	вашу	думку,	матері	мають	такий	великий	
вплив на своїх дітей?

Ще	раз	приверніть	увагу	студентів	до	Алма	56:47.	
Допоможіть їм побачити, що молоді воїни Геламана 
були віддані також і своїм батькам.

Аби підкреслити необхідність того, щоб матері і 
батьки працювали разом над навчанням своїх дітей, 
прочитайте такий уривок з “Сім’я: Проголошення 
світові”:

“Батьки мають священний обов’язок виховувати 
своїх дітей у любові й праведності, забезпечувати 
їхні фізичні й духовні потреби, вчити їх любити 
один одного й служити один одному, дотримува-
тися заповідей Божих і бути законопослушними 
громадянами,	де	б	вони	не	жили.	Чоловіки	і	
дружини—матері й батьки—будуть відповідати 
перед Богом за виконання цих обов’язків.
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“…За божественним задумом, батько має 
головувати над своєю сім’єю в любові й пра-
ведності; він відповідає за забезпечення своєї 
сім’ї всім необхідним та її захист. Мати в першу 
чергу відповідальна за виховання своїх дітей. 
Як рівноправні партнери, матері й батьки зо-
бов’язані допомагати один одному у виконанні 
цих священних обов’язків” (Ліягона, лист. 2010, 
третя сторінка обкладинки).

Поділіться вашим свідченням щодо цього принципу.

Aлма 58:1–12. Бог дарує праведним надію, 
віру, мир і впевненість у визволенні
Нехай студенти прочитають Алма 58:2 та 56:21 і 
визначать, що робила армія Геламана задля збере-
ження їхньої безпеки.

•	 Що	мається	на	увазі	під	словом	фортеця? 

•	 Назвіть	деякі	фортеці	Господа—безпечні	місця,	
куди ми можемо піти сьогодні.

•	 Які	фортеці	є	сьогодні	у Сатани?

Прочитайте такий вислів Президента Джорджа 
Альберта Сміта (1870–1951), восьмого Президента 
Церкви:

“Існує добре визначена лінія поділу, яка відо-
кремлює Господню територію від території 
Люцифера. Якщо ми живемо на Господньому 
боці, Люцифер не може прийти туди і споку-
шати нас, але якщо ми переступимо через цю 
лінію на його територію, ми—в його владі. 
Виконуючи заповіді Господа, ми залишаємося 
в безпеці, на Його боці, а якщо не слухаємося 
Його вчень, то за власною волею крокуємо на 
територію спокуси і викликаємо знищення, що 
панує там” (Improvement Era, May 1935, 278).

•	 Що	небезпечного	в	тому,	щоб	переступити	лінію	
і	опинитися	на	території	Сатани?	Чому	там	ми	
слабкіші, ніж на Господньому боці?

Нехай студенти прочитають Алма 58:3–9 і опишуть 
проблему, з якою зіткнулася армія Геламана.

•	 Що	б	ви	могли	зробити	в	цій ситуації?

Прочитайте Алма 58:10–13.

•	 Яким	чином	Геламан	і	його	молоді	воїни	вирі-
шили свою дилему?

•	 Як	Господь	відповів	на	їхні молитви?

•	 Як	ми	можемо	отримати	користь	від	насліду-
вання цієї моделі, коли стикаємося з життєвими 
труднощами?

Старійшина Джин Р. Кук, сімдесятник, написав про 
дані обставини в Книзі Мормона:

“Можливо, нефійці сподівалися на диво. Мож-
ливо, вони хотіли, аби їх прийшли врятувати ан-
гели, як це сталося раз чи два в Старому Завіті. 
Але що вони отримали? Господь дав їм впевне-
ність, мир, віру і надію. Він не одразу знищив 
їхніх ворогів, а дав дари, яких нефійці потребу-
вали, щоб вони могли самі звільнити себе. …

Іншими словами Господь вклав у цих чоловіків 
бажання і силу робити те, чого вони хотіли—
почати з твердого рішення і довести справу до 
кінця. Після того як на молитву нефійців при-
йшла відповідь, вони продовжували захищати 
свою свободу.

Коли Господь вкладає в людей надію, віру, мир 
і впевненість, вони можуть здійснювати неймо-
вірне. Значить, саме цього ми і повинні праг-
нути, коли просимо про допомогу—не дива у 
вирішенні наших проблем за нас, а дива зсере-
дини: допомогти нам самим знайти рішення, з 
Господньою допомогою і Господньою силою” 
(Receiving Answers to Our Prayers [1996], 156–157).

Як цей вислів може вплинути на те, чого ми очіку-
ємо у відповідь на наші молитви?

Aлма 60:23–24. Ми повинні очистити 
посудину всередині
Дайте комусь із студентів чашку, яка чиста зовні, але 
брудна всередині.

•	 Чому	недостатньо,	щоб	чашка	була	чистою	
тільки зовні?
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Запропонуйте студентам прочитати Алма 60:23–24. 
Ви також можете попросити їх прочитати Матвій 
23:25–26.

•	 Що	в	цих	віршах	означає	фраза	“посуди[на]	
всередині”?

•	 Яким	чином	можна	застосувати	фразу	“посуди[на]	
всередині” в нашому особистому житті?

•	 Чому	наша	посудина	має	бути	всередині	чистою?	
Які дії допоможуть нам утримувати наші посу-
дини чистими всередині?

Поділіться повчанням Президента Езри Тефта 
Бенсона на с. 263 посібника для студентів. Тоді 
попросіть студентів поміркувати над вказаним 
далі питанням, не висловлюючись уголос:

•	 Яким	чином	ви	можете	застосувати	пораду	
Президента Бенсона?

Алма 60–61. Господь очікує, що ми 
захищатимемо свободу
Поясніть, що кожна нація має власний список па-
тріотів—чоловіків і жінок, які люблять свою країну і 
підтримують свободу свого народу. Їх шанують як 
патріотів завдяки їхнім якостям і здібностям. Поді-
літь студентів на пари. Попросіть одного студента з 
кожної пари прочитати слова полководця Моронія в 
розділі 60, а іншого студента—прочитати слова Па-
горана в розділі 61. Попросіть їх знайти такі якості 
Моронія і Пагорана, які, на їхню думку, важливі для 
того, щоб народ міг захистити свою свободу. Тоді 
попросіть їх поділитися одне з одним тим, що вони 
знайшли. В їхніх списках можуть бути такі якості:

Полководець Мороній
(Алма	60)

Пагоран
(Алма	61)

Сміливість	(вірш	2) Сум	через	скорботи	
інших	(вірш	2)

Турбота	про	благополу-
ччя	інших	(вірш	10)

Бажання	захищати	
свободу	(вірш	6)

Пам’ять	про	коли-
шні	благословення	
(вірш 20)

Не	ображатися	на	кри-
тику	(вірш	9)

•	 Що	найбільше	вразило	вас	у	розповідях	про	пол-
ководця Моронія і Пагорана?

•	 Що,	згідно	з	цими	розділами,	характеризує	патріо-
тичне ставлення?

•	 Яким	чином	ви	можете	впровадити	ці	принципи	у	
своє життя?

•	 Які	приклади	прояву	цих	принципів	ви	бачили	в	
інших людях?

Aлма 62:39–51. У скрутні часи деякі люди 
смиряються перед Богом, тоді як інші 
стають закам’янілими
Запропонуйте студентам прочитати Алма 62:39–41.

•	 Що	означає	слово	закам’яніл[ий]	у	вірші 41?	Що	
означає слово м’якш[ий]? 

•	 Чому,	на	вашу	думку,	деякі	нефійці	закам’яніли	
через війну, тоді як інші пом’якшилися?

•	 Чому,	згідно	зі	словами	Моронія	у	вірші	40,	нефій-
ців було збережено? (Див. також Алма 10:22–23).

Прочитайте Римлянам 8:28, 35–39. Запропонуйте 
студентам розповісти про той час, коли у своїх бі-
дах вони зверталися до Господа.

Прочитайте Алма 62:42–51 й обговоріть, як Церква 
може допомогти державі та її народу подолати на-
слідки війни. Свідчіть, що Господь може зцілити всі 
рани, викликані війною. Ви також можете вказати 
на те, що так само, як Господь може зцілити народ, 
який перебував у стані війни, Він може зцілити кож-
ного з нас, коли ми переживаємо нелегкі часи.

Попросіть студентів згадати ті обговорення, які 
вони проводили, вивчаючи розділи Книги Мормона, 
в яких говориться про війну (Алма 43–62). Повторіть 
деякі принципи, які ви і ваші студенти обговорю-
вали під час вивчення цих розділів.

•	 Чому,	на	вашу	думку,	Мормон	так	багато	записав	
про війну?

Завершіть, висловивши власні думки про розділи, 
присвячені війнам. Поділіться своїм свідченням.
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Вступ
Ми живемо в часи постійно зростаючого злочестя. 
І чим ближче ми до Другого пришестя Спасителя, 
тим більше зростатиме рівень злочестя. Вивчаючи 
події, які відбувалися на Американському конти-
ненті й передували першому пришестю Спасителя, 
студенти навчаться краще розуміти контраст між 
злочестивістю і праведністю. Ви можете допомогти 
їм навчитися розпізнавати спокій і процвітання, які 
приходять до тих, хто залишається стійким у вірі в 
часи випробувань, й бажати цих [благословень].

Вчення і принципи
•	 Суперечка	має	руйнівну	силу	(див.	Геламан	

1:1–9, 14–24).

•	 Таємні	змови	можуть	призвести	до	знищення	на-
родів (див. Геламан 1:11–12; 2).

•	 Смиренні	й	праведні	освячені	й	отримують	силу	
від Господа, тоді як гордовиті й грішні залиша-
ються зі своєю власною силою (див. Геламан 
3:27–37; 4).

Запропонований хід уроку
Геламан 1:1–9, 14–24. Суперечка має  
руйнівну силу
Прочитайте зі студентами Геламан 1:1. Тоді по-
просіть їх продивитися вірші 2–4, аби визначити 
ті “серйозні труднощі”, про які згадувалося у вірші 
1. (Вони можуть сказати, що серйозні труднощі 
були зумовлені потребою обрати нового голов-
ного суддю. Якщо вони так скажуть, попросіть їх 
відшукати слово або різні форми слова, яке часто 
повторюється у віршах 2–4. Скажіть їм, що це 
слово пояснює, чому заміна головного судді викли-
кала серйозні труднощі. Це слово—суперечка або 
сперечатися).

Попросіть студентів прочитати вислів старійшини 
Джозефа Б. Віртліна на с. 266 посібника для студентів.

•	 Яку	користь	ми	можемо	мати,	пам’ятаючи,	що	
суперечка є знаряддям Сатани?

Попросіть одного зі студентів прочитати вислів 
президента Джеймса Е. Фауста на с. 266 посібника 
для студентів.

Розділ 35
Геламан 1–4

•	 Що,	згідно	зі	словами	президента	Фауста,	відбува-
ється, коли ми сперечаємося?

Попросіть студентів прочитати Геламан 1:5–7.

•	 Як	люди	намагалися	розв’язати	суперечку	про	те,	
хто має бути головним суддею?

•	 Чому	голосування	не	усунуло	суперечки?

Поясніть, що поки нефійці боролися з суперечками 
поміж себе, нова небезпека насувалася ззовні. Про-
читайте зі студентами вірші 14–15. Нехай студенти 
пробіжать оком вірші 18–22, аби дізнатися результат 
нападу ламанійців.

•	 Яке	місто	було	втрачено	під	час нападу?

•	 Що	зробило	нефійців	уразливими	до	
цього нападу?

З метою допомогти студентам застосувати ви-
кладені в цих віршах принципи, запропонуйте їм 
назвати сфери життя людей, в яких суперечка може 
завдати шкоди. Напишіть їхні відповіді на дошці. 
Серед відповідей можуть бути: дружба, сім’я, шлюб, 
робота тощо.

Виберіть одну або дві відповіді студентів. Попросіть 
студентів запропонувати шляхи того, як уникнути 
(або розв’язати) неприємність суперечки. Напри-
клад, які заходи можуть сприяти сімейній єдності 
й, відповідно, уникненню суперечки? Або ж якщо 
сім’я потерпає від суперечок, як саме вони можуть 
зменшити кількість суперечок або ж припинити 
сперечатися зовсім?

Геламан 1:11–12;2. Таємні змови можуть 
призвести до знищення народів
Запросіть одного зі студентів вийти перед класом і 
потримати невеличку паличку. Поясніть, що паличка 
являє собою одну людину. Продемонструйте, як 
легко зламати цю паличку. Тоді складіть докупи 
декілька невеликих паличок. Поясніть, що пучок 
паличок представляє осіб, які об’єднані між собою. 
Покажіть, як важко зламати хоча б одну паличку, 
коли всі вони складені разом.

•	 Чого	ми	можемо	навчитися	з	цього	
наочного прикладу?



136

Розділ 35

•	 Як	кількісна	сила	може	бути	використана	задля	
праведних цілей?

•	 Як	її	можна	використати	для	злочестивих цілей?

Зверніть увагу, що Сатана використав кількісну силу, 
аби через таємні змови впровадити злочестивість 
серед нефійців. Попросіть одного зі студентів про-
читати Геламан 1:11–12, де говориться про вчинки 
Кішкумена, які дали початок діяльності Ґадіантоно-
вих розбійників.

Попросіть студентів продивитися короткий зміст 
розділу Геламан 2. Запропонуйте їм прочитати Гела-
ман 2:4–5, 8 і сказати, на що, згідно з цими віршами, 
був здатний Ґадіантон, аби здобути силу і владу 
серед людей.

Підкресліть те, що суспільство складається з ок-
ремих людей. Для того, аби суспільство занепало, 
багато осіб повинні піддатися силам зла.

Попросіть студентів визначити сучасні приклади 
руйнівних груп або впливів. (Деякі приклади вони 
можуть знайти у висловлюванні старійшини М. Рас-
села Балларда на сс. 266–267 посібника для студен-
тів. Це висловлювання також доступне на DVD до 
цього посібника A ).

Допоможіть студентам зрозуміти, що за таємними 
змовами завжди стоїть Сатана. Нагадайте студентам, 
що Сатана має надзвичайний досвід обману людей, 
але Дух Господа може допомогти нам уникнути 
того, аби стати жертвою його обманів. Ви можете 
запропонувати студентам прочитати Учення і Завіти 
10:5    , де говориться, що молитва захищає нас 
від Сатани.

Ви також можете привернути увагу до такого факту, 
що плани Ґадіантона скинути уряд на той момент 
були порушені втручанням з боку слуги Геламана 
(див. Геламан 2:6–10). Хоча іноді злочестивість 
навколо нас може посилюватися, ми можемо міцно 
стояти в праведності й протистояти злу.

Геламан 3:20. Ми повинні постійно 
намагатися робити те, що правильно
Попросіть одного зі студентів прочитати Геламан 
3:20.

•	 Яке	слово	у	Геламан	3:20	вказує,	що	Геламан	був	
послідовним у правильних вчинках? (Постійно).

•	 Які	результати	ви	бачили	у	своєму	житті	від	того,	
що прагнули постійно дотримуватися заповідей?

•	 Після	того	як	студенти	поділилися	своїми	думками	
щодо цього питання, запропонуйте їм написати 
конспект, який вони могли б використати для 
виступу про необхідність постійно дотримуватися 
Господніх заповідей.

Скажіть студентам, що ми, як і Геламан, повинні 
намагатися “чинити те, що правильно в очах Бога, 
постійно” (Геламан 3:20). За бажанням ви можете 
попросити клас заспівати “Правду чини!” (Гімни, 
с. 142). Або ви можете попросити когось, хто гарно 
співає, проспівати куплети цього гімну, а клас при-
єднається у співі приспіву.

Геламан 3:20–30. Коли ми дотримуємося 
Господніх заповідей, ми процвітаємо у 
виконанні Його роботи
Запитайте студентів, як на їхню думку, більшість 
людей визначили б слово процвітання.

Нехай студенти розділяться на пари й опрацюють 
поняття “процвітання”, яке знаходиться в Геламан 
3:20–30. Коли вони разом вивчатимуть і обговорю-
ватимуть ці вірші, попросіть їх підкреслити ключові 
слова і фрази, які пов’язані з процвітаючими обста-
винами нефійців. Також нехай вони знайдуть відпо-
віді на такі запитання:

•	 Як	процвітання,	про	яке	тут	говориться,	порівню-
ється з мирським визначенням процвітання?

•	 Яким	чином	принципи,	які	знаходяться	у	віршах	
29–30, стосуються процвітання?

Під кінець обговорення парами попросіть кіль-
кох бажаючих поділитися своїми думками з 
рештою класу.

Геламан 3:27–37; 4. Покірливі і праведні 
освячуються й отримують силу від Господа, 
тоді як гордовиті й грішні залишаються зі 
своєю власною силою
Покажіть брудний шмат матерії. Скажіть, що мате-
рія являє собою мирську людину. Потім покажіть 



137

Геламан 1–4

чистий, білий шмат матерії (наприклад, носову 
хустинку).

•	 Що	допомагає	людині	стати,	як	чиста	матерія?	
(Напишіть відповіді студентів на дошці).

Попросіть одного зі студентів прочитати 
Геламан 3:35.

•	 Що,	на	вашу	думку,	означає	віддавати	наші	
серця Богові?

Попросіть одного зі студентів прочитати визначення 
слова освячення з Путівника по Писаннях, яке про-
цитовано на с. 269 посібника для студентів.

•	 Освячення—це	подія	чи	процес?	Чому? 

Запропонуйте студентам прочитати Геламан 3:27–30. 
Після прочитання кожного вірша робіть паузу й 
просіть студентів називати принципи з цього вірша, 
які стосуються освячення. Також дозвольте їм ви-
словитися з приводу інших фраз, які мають для 
них значення.

Наприкінці цього обговорення про освячення, яке 
приходить, коли ми віддаємо свої серця Богові, ви 
можете запропонувати студентам витратити кілька 
хвилин на написання того, як вони можуть застосу-
вати ці принципи в їхньому житті.

Попросіть студентів подумки прочитати Геламан 
3:29–30, знайти і позначити у своїх примірниках Пи-
сань описання всього, на що здатне слово Бога. Тоді 
поставте такі запитання:

•	 Чому	слово	Бога	є	“живим	і сильним”?

•	 Як	слово	може	“розірвати	на	шматки”	“всяку	під-
ступність, і пастки, і хитрощі диявола”?

•	 Куди,	зрештою,	приведе	нас слово?

Аби наголосити на тому, що Писання допомагають 
нам боротися проти пасток супротивника, прочи-
тайте такий вислів Президента Езри Тефта Бенсона 
(1899–1994), 13-го Президента Церкви:

“Успіх у праведних справах, здатність не під-
даватися обману і протистояти спокусі, провід 
у щоденному житті, зцілення душі—ось лише 
кілька Господніх обіцянь, даних тим, хто при-
йде	до	пізнання	Його	слова.	…	Чи	обіцяє	Го-
сподь і не виконує? Певно, якщо Він каже нам, 
що це буде дано нам, якщо ми покладаємося на 
Його слово, тоді ці благословення будуть на-
шими. А якщо не зробимо цього, благословення 
можуть бути втрачені. Якими б старанними ми 
не були в іншому, деякі благословення можна 
знайти тільки в Писаннях, тільки в спілкуванні зі 
словом Господа і міцно тримаючись за нього на 
нашому огорнутому темрявою шляху до дерева 
життя” (“The Power of the Word,” Ensign, May 
1986, 82).

Запропонуйте студентам опрацювати Геламан 
3:33–34, 36 і знайти фрази, які показують, як всере-
дині нас може прорости гордовитість. (Наприклад, 
у вірші 33 говориться, що гордовитість “почала про-
никати … в серця людей”. У вірші 34 говориться, що 
люди “підносилися в гордовитості”. У вірші 36 гово-
риться, що “надзвичайно вели[ка] гордовит[ість]… 
увійшла в серця людей”).

•	 Чому	велика	гордовитість	зазвичай	починається	з	
чогось незначного?

•	 Чому	важче	звільнитися	від	гордовитості	після	
того, як вона змогла прорости?

•	 Як	щоденна	молитва	і	вивчення	Писань	мо-
жуть давати подібне зростання, тільки у 
позитивному сенсі?

Нехай студенти знайдуть деякі наслідки гордовито-
сті, вказані в Геламан 4:12–13. Ви можете протиста-
вити людей, описаних у цих віршах, які вихвалялися 
своєю власною силою і яких “було залишено з 
їхньою власною силою”, з людьми, описаними в 
Геламан 3:35, які “ставали все сильнішими і сильні-
шими в своїй покірливості”. Допоможіть студентам 
усвідомити, що гордовитість може початися з чогось 
незначного і призвести до неосяжних наслідків.
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Прочитайте такий вислів старійшини Джеффрі Р. 
Холланда, з Кворуму Дванадцятьох Апостолів:

Не бійтеся шрамів, які можуть з’явитися, коли 
ви захищаєте істину чи боретеся за правду, 
але уникайте шрамів, що духовно спотворю-
ють, що спричиняються справами, якими ви 
не повинні займатися; які утворюються, коли 
ви ходите в ті місця, куди не потрібно ходити” 
(Ліягона, січ. 1999, с. 92).

•	 Що,	як	ви	гадаєте,	мав	на	увазі	старійшина	
Холланд, говорячи про “шра[ми], … які 

утворюються, коли ви ходите в ті місця, куди не 
потрібно ходити”?

Нехай студенти прочитають Геламан 4:23–26.

•	 Що	відбувається	з	людьми,	коли	вони	починають	
іти стежкою гріха?

•	 Яке	рішення	дається	у	вірші	25	для	тих,	хто	знахо-
диться на стежці гріха?

•	 Яким	чином	праведність	веде	до	зміцнення?

Завершіть урок читанням Геламан 4:15. Спонукайте 
студентів переглянути своє життя й встановити курс 
на зміцнення і щастя.
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Вступ
У розділах 5–9 книги Геламана розповідається про 
труднощі людей, які стали гордовитими, втратили 
шлях і стали злочестивими. В них також говориться 
про силу, яка приходить до тих людей, які залиша-
ються праведними, вірними і відданими Небесному 
Батьку, навіть коли інші безконтрольно порушують 
заповіді і принципи спасіння. Студенти можуть здо-
бути силу з прикладу Нефія і Легія, а також тих, хто 
повірив у їхні слова і вчення. Вони можуть бачити, 
що можливо жити за євангелією і любити Небес-
ного Батька навіть коли їх оточено впливом світу. 
Вони можуть “пам’ята[ти], що на камені нашого Ви-
купителя, Який є Христос, Син Бога, [вони] повинні 
побудувати свій фундамент” (Геламан 5:12), і вони 
можуть навчитися “дивити[ся] на Сина Бога з вірою” 
(Геламан 8:15).

Вчення і принципи
•	 Ми	захищаємо	своє	життя	від	зла,	будуючи	на	

фундаменті Христа (див. Геламан 5:1–14).

•	 Віра	в	Ісуса	Христа	і	покаяння	змінюють	серця	й	
приносять спокій (див. Геламан 5:14–52).

•	 Сатана	є	творцем	усієї	неправедності	 
(див. Геламан 6).

•	 “Якщо	ви	не	покаєтеся,	то	ви	загинете”	 
(див. Геламан 7; 8:1–12).

•	 Усі	пророки	свідчать	про	Ісуса	Христа	і	Його	Спо-
куту (див. Геламан 8:13–23).

Запропонований хід уроку
Геламан 5:1–14. Ми захищаємо своє життя від 
зла, будуючи на фундаменті Христа
Попросіть одного зі студентів прочитати Геламан 
5:2. Приверніть увагу студентів до фрази “дозріли 
для знищення”. Покажіть класу якийсь фрукт, який 
став гнилим. Поясніть, що так само, як перестиглий 
фрукт зрештою стає гнилим, люди стають зіпсова-
ними, коли вони “дозріють у беззаконні” (Етер 2:9).

Напишіть на дошці Геламан 5:2–3; 6:37–40. Попро-
сіть студентів прочитати ці вірші про себе й визна-
чити, яким чином нефійський народ “дозрі[вав] для 
знищення”. Запросіть студентів поділитися своїми 
знахідками.

Розділ 36
Геламан 5–9

Нехай студенти самостійно прочитають Геламан 
5:4–13. Запропонуйте їм виділяти слово пам’ятати в 
різних дієвідмінах щоразу, коли воно зустрічається у 
цих віршах. Запитайте студентів, чому, на їхню думку, 
Геламан використав це слово кілька разів. Ви можете 
запропонувати їм прочитати вислів Президента Спен-
сера В. Кімбола на с. 273 посібника для студентів.

•	 Які	дії	допомагатимуть	нам	кожного	дня	пам’ятати	
Спасителя і наші завіти?

Нехай студенти повернуться до віршів 5–13 і ви-
значать, що саме Геламан спонукав пам’ятати своїх 
синів. Ви можете написати відповіді студентів на 
дошці. Запропонуйте студентам поміркувати про 
те, яким чином можна застосувати пораду Геламана 
в їхньому житті. Наступний перелік показує кілька 
прикладів, які можуть виділити студенти.

Геламан спонукав своїх синів пам’ятати:

 1. Виконувати заповіді (див. вірш 6).

	2.	Що	їх	було	названо	на	честь	чоловіків,	які	по-
дали приклад добрих діянь (див. вірші 6–7; для 
інформації про те, як імена великих людей у 
минулому можуть надихати нас жити праведно, 
див. вислів Президента Джорджа Альберта Сміта 
на сс. 272–273 посібника для студентів).

 3. Свідчення царя Веніямина про Ісуса Христа 
(див. вірш 9; див. також Мосія 2–5).

	4.	Що	немає	ніякого	іншого	засобу	для	спасіння,	
 окрім як через викупительну кров Ісуса Христа 
(див. вірш 9).

	5.	Що	Спаситель	викупляє	людей	від	їхніх	гріхів	на	
“умовах покаяння” (вірші 10–11).

	6.	Що	вони	повинні	будувати	фундамент	свого	
життя на Ісусі Христі (вірш 12).

Нехай студенти прочитають Геламан 5:14.

•	 Як	діяли	Нефій	і	Легій,	пам’ятаючи	
пораду Геламана?

•	 Як	пам’ять	про	ці	вчення	може	допомогти нам?

Для того, аби допомогти студентам запам’ятати 
Геламан 5:12    , покажіть їм великий камінь і за-
питайте, що з ним станеться, якщо хтось залишить 
його на вулиці під час бурі. Прочитайте Геламан 



140

Розділ 36

5:12. Тоді покажіть їм жменьку піску і запитайте, що 
може статися з нею під час бурі.

•	 Чим	спокуси	Сатани	схожі	на бурю?

•	 Як	камінь	можна	порівняти	з	Ісусом Христом?

•	 Що,	на	вашу	думку,	означає	будувати	фундамент	
на камені Ісуса Христа? Яке обіцяння дав Гела-
ман своїм синам, якщо вони будуватимуть на 
цьому камені?

•	 Як	те,	що	ми	будуємо	наше	життя	на	вченнях	
Христа, допомагає нам встояти проти бур Сатани 
і життєвих випробувань?

Поділіться таким висловлюванням старійшини Рас-
села М. Нельсона, з Кворуму Дванадцятьох Апосто-
лів, (можливо, вам доведеться пояснити, що слово 
підпора є синонімом слова фундамент):

“Навіть міцний фундамент не зможе запобігти 
життєвим проблемам. Свавільні діти спричиня-
ють страждання батьків. Деякі розбиті сім’ї вже 
ніколи не будуть разом. Статева дезорієнтація 
не	має	виправдання.	Часом	подружні	пари	з	
якоїсь причини не благословенні дітьми. Навіть 
сьогодні “винуваті і злочестиві залишаються 
непокараними за їхні гроші” [див. Геламан 7:5]. 
Багато що здається несправедливим.

Проте, маючи надійні підпори, в нас є більше 
шансів отримати небесну допомогу, на-
віть якщо постають запитання, на які важко 
відповісти. …

Хоча ми не знаємо всього, та знаємо, що Бог 
живе і любить нас. [Див. 1 Нефій 11:16–17]. Сто-
ячи на тому надійному фундаменті, ми можемо 
просити допомоги й знайти силу, щоб знести 
важкі тягарі життя” (Ліягона, лип. 2002, с. 84).

Запропонуйте студентам подумки обміркувати такі 
запитання:

•	 Які	щоденні	вчинки	допомагають	вам	будувати	
життя	на	фундаменті	Ісуса	Христа?	Що	ви	можете	
робити краще, аби бути певними, що будуєте 
своє життя на Його надійному фундаменті?

Поділіться вашим свідченням про Ісуса Христа як 
про наш надійний фундамент. Поділіться вашими 
думками про те, як ми можемо будувати на Його 
фундаменті.

Геламан 5:14–52. Віра в Ісуса Христа і 
покаяння змінюють серця й приносять спокій
Поділіться таким висловом старійшини Річарда Г. 
Скотта, з Кворуму Дванадцятьох Апостолів:

“Плодом істинного покаяння є Боже прощення, 
яке відкриває двері, щоб отримати всі завіти і 
обряди, доступні на цій землі, і насолоджува-
тися благословеннями, що приходять через них. 
Коли покаяння є повним і людину очищено, 
приходить нове бачення життя і його славетних 
можливостей” (Ліягона, лист. 2004, с. 17).

Під час того як студенти читатимуть і обговорю-
ватимуть розповідь у розділі Геламан 5, попросіть 
їх знайти доказ “нов[ого] бачення життя” у тих, хто 
відгукнувся на проповідування Нефія і Легія.

Прочитайте зі студентами Геламан 5:14–19. Під час 
вашого читання попросіть студентів знайти відповіді 
на такі запитання:

•	 Що,	згідно	з	цими	віршами,	сприяло	успіху	Нефія	
і Легія у проповідуванні покаяння?

•	 Що	сталося	в	результаті	їхнього	проповідування?

Запросіть студентів поділитися своїми знахідками.

•	 Як	істинне	покаяння	змінює	серце	людини	й	
приносить спокій?

Покажіть ілюстрацію Нефія і Легія на с. 141.

Розкажіть студентам короткий зміст подальших 
подій з Геламан 5, попросивши їх прочитати корот-
кий зміст розділу, починаючи зі слів: “Нефій і Легій 
навертають багатьох людей і їх ув’язнено”. Тоді 
розділіть клас на п’ять груп і призначте кожній групі 
один з наступних уривків з Писань із супроводжую-
чими їх запитаннями. Ви можете написати ці запи-
тання заздалегідь на аркушах паперу.
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Група 1

Геламан 5:20–26

•	 Якщо	ми	вірні	нашим	завітам,	які	з	благосло-
вень можуть бути схожими на “стовп вогню”, 
що оточує нас?

•	 Як	ці	“стовпи	вогню”	можуть	допомогти	нам	спов-
нитися мужністю у важкі часи?

Група 2

Геламан 5:27–34

•	 Що	відчували	ті,	хто	були	у	“хмарі	темряви”?	Як	
це почуття може вплинути на наші зусилля іти 
вперед з вірою?

•	 Як	послання,	виголошене	“спокійним	голосом	
цілковитої лагідності”, допомогло їм здолати 
хмару темряви? В який спосіб ми чуємо те ж 
саме послання сьогодні?

Група 3

Геламан 5:35–39

•	 Обличчя	Нефія	і	Легія	сяяли	під	час	того,	як	вони	
розмовляли з ангелами. Як у наші дні ті, хто от-
римує небесні послання, стають для нас схожими 
на світло?

•	 Подумайте	про	знайомих	вам	людей,	які,	здається,	
сяють у світі зростаючої темряви. Якими якостями 
вони володіють?

Група 4

Геламан 5:40–44

•	 Про	що	хотіли	дізнатися	люди,	які	були	у	
хмарі темряви?

•	 Як	відповідь	Амінадава	на	їхнє	запитання	подає	
зразок тим, хто прагне вийти з духовної темряви?

•	 Що,	згідно	з	віршем	44,	є	результатом	звернення	
до Господа з вірою і покаянням?

Група 5

Геламан 5:45–52

•	 Який	ми	знаходимо	доказ	у	віршах	45–52	того,	що	
навернені дійсно отримали “нове бачення життя”, 

за висловом старійшини Скотта? Як ми можемо 
отримати подібні благословення?

•	 Що,	згідно	з	віршем	47,	визначається	як	джерело	
миру? (Див. також Moсія 4:3).

Після того як у студентів було достатньо часу відпо-
вісти на призначені їм запитання, запропонуйте їм 
поділитися своїми відповідями.

На завершення цієї частини уроку запропонуйте 
студентам поміркувати над тим, як би вони завер-
шили такі висловлювання:

Завдяки тому, що я сьогодні вивчав, я знаю…

 

Завдяки тому, що я сьогодні вивчав, я відчуваю…

 

Завдяки тому, що я сьогодні вивчав, мені хочеться…

 

Геламан 6. Сатана є творцем усієї 
неправедності
Поясніть, що Геламан 5:14–52 може бути прикладом 
побудови на камені Ісуса Христа. Подібним чином 
Геламан 6 може сприйматися як приклад побудови 
на піщаній основі. Викладаючи цей блок з Писань, 
переконайтеся, що студенти розуміють, що Сатана 
є творцем усієї описаної нестабільності.

Прочитайте зі студентами Учення і Завіти 93:37–39. 
Ви можете запропонувати, аби вони поставили цей 
уривок перехресним посиланням до Геламан 6:21.

•	 Що,	згідно	з	Учення	і	Завітами	93:37,	ми	здатні	
зробити, маючи світло та істину?

•	 Що	дозволяє	Сатані	забрати	від	нас	світло	
та істину?

Попросіть студентів прочитати подумки 
Геламан 6:9–17.

•	 Яким	чином	любов	до	матеріального	достатку	
може призвести нас до втрати світла та істини 
євангелії?

Попросіть студентів швидко продивитися Геламан 
6:17–40 і визначити тенденції, які призвели до по-
ширення темряви або злочестивості серед нефійців. 
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Зверніть особливу увагу на вірші 27–30, 35 та 40. 
Попросіть їх поділитися своїми знахідками.

Нехай студенти прочитають Геламан 6:1–4, 20, 
36–37, аби порівняти поведінку нефійців з поведін-
кою ламанійців.

•	 Що	у	час	великої	злочестивості	серед	нефійців	
дало змогу ламанійцям духовно процвітати?

•	 Чим	відрізнялися	вчинки	ламанійців	і нефійців?

•	 Чим	відрізнялися	ставлення	та	дії	ламанійців	
і нефійців по відношенню до Ґадіантонових 
розбійників?

Завершіть цю ідею для навчання читанням Учення і 
Завітів 50:23–25. Ви можете запропонувати студен-
там поставити до цього уривка перехресні поси-
лання: Геламан 6:21 і Учення і Завіти 93:37–39.

Геламан 7; 8:1–12. “Якщо ви не покаєтеся,  
то ви загинете”
Прочитайте зі студентами Геламан 7:1–9, 22–24.

•	 Що,	згідно	з	цими	віршами,	призвело	до	великого	
оплакування Нефієм?

•	 Що,	за	визначенням	Нефія,	є	єдиним	способом	
для нефійців уникнути “повного знищення”?

Прочитайте зі студентами Геламан 8:1–9.

•	 Яким	чином	люди	відреагували	на	слова Нефія?

•	 Чому,	на	вашу	думку,	люди,	які	винні	у	гріхах,	на	
слова істини іноді реагують зі злістю? Які духовні 
наслідки такої поведінки?

Завершіть читанням вислову старійшини Ф. Бертона 
Говарда на с. 275 посібника для студентів.

Геламан 8:13–23. Усі пророки свідчать 
про Ісуса Христа і Його Спокуту
Ця ідея для навчання зосереджена на свідченні, 
виголошеному Нефієм, а не на дивовижних обста-
винах навколо цього. Якщо студенти не знайомі 
з розповіддю про пророче оголошення Нефієм 
убивства головного судді й визначення вбивці, ви, 
за бажанням, можете призначити одного зі студентів 
заздалегідь, щоб розповісти події, описані в книзі 
Геламана, розділи 8–9.

Поділіться таким висловом старійшини Рассела М. 
Нельсона, з Кворуму Дванадцятьох Апостолів, (та-
кож доступний на DVD до цього посібника A ):

“Коли ви читаєте Книгу Мормона, зосередьтеся 
на головній постаті цієї книги—з першого роз-
ділу по останній—на Господі Ісусі Христі, Сині 
живого Бога.

…Великі пророки Книги Мормона—своїми 
власними способами і у свій час—свідчили про 
божественність Господа Ісуса Христа. Серед 
них були брат Яреда, Зинок, Неум і Зинос. Свід-
чення про Ісуса Христа, які передрікали Його 
народження у Віфлеємі, були також записані зі 
слів царя Веніямина, Авінадія, Алми старшого, 
Алми молодшого, Амулека, синів Мосії, полко-
водця Моронія, братів Нефія і Легія та Самуїла 
Ламанійця. В послідовності пророчих проголо-
шень, яка здається нескінченною—в свідченнях 
“ус[іх] свят[их] пророк[ів]” [Кн. Якова 4:4] “за 
дуже багато тисяч років до Його пришестя” [Ге-
ламан 8:18]—Книга Мормона урочисто заявляє, 
що Ісус є Христос, наш Спаситель і Викупи-
тель” (Ліягона, січ. 2000, с. 69).

Допоможіть студентам усвідомити, що, як і багато 
інших пророків, Нефій ризикував своїм життям, свід-
чачи про Ісуса Христа і Його Спокуту.

Попросіть одного зі студентів прочитати Геламан 
8:13–15.

Запропонуйте студентам подивитися на картинку із 
зображенням Мойсея і мідяного змія на с. 276 посіб-
ника для студентів. Ви також можете попросити їх 
прочитати	Числа	21:5–9	та	1	Нефій	17:41.

•	 Усе,	що	потрібно	було	зробити	ізраїльтянам	для	
того, аби зцілитися—це подивитися на мідяного 
змія. Але багато хто не дивився “через простоту 
того	шляху”	(1	Нефій	17:41).	Що	це	за	“прості”	
вчинки, які нас просять виконувати і які виявля-
ють віру в Ісуса Христа?

•	 Чому	іноді	ми	вагаємося	виконувати	те,	що	зда-
ється надто простим?
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•	 Із	Геламан	8:15	ми	дізнаємося,	що	мідяний	змій	
був прообразом, або символом, Ісуса Христа і 
Його Спокути. Яким чином ми можемо “дивити[ся] 
на Сина Бога з вірою”?

Нехай студенти прочитають подумки Геламан 
8:16–23.

•	 Яке	враження	справили	на	вас	свідчення	
цих пророків?

•	 Що,	на	вашу	думку,	у	вірші	23	може	допомогти	
нам зрозуміти, чому, незважаючи на загрозу пере-
слідування, небезпеки і смерті, ці пророки свід-
чили про Спасителя?

•	 Як	читання	або	слухання	свідчень	пророків	зміц-
нює наше свідчення? (Див. УЗ 46:13–14).

Поділіться вашими думками і почуттями про те, як 
дані пророками свідчення, поради і заповіді допо-
магають нам дізнатися, як “дивити[ся] на Сина Бога 
з вірою” і “жити, аж до того життя, яке вічне” (Гела-
ман 8:15).

Намалюйте на дошці наведену нижче таблицю, 
залишаючи незаповненими рядки під назвою “Ха-
рактерні риси пророків”. Запропонуйте студентам 
прочитати вірші, вказані в таблиці ліворуч. Тоді 
попросіть їх вийти до дошки й записати, які харак-
терні риси пророків вони знайшли. Далі вказані 
можливі відповіді разом з кількома перехресними 
посиланнями, які студенти можуть зазначити у своїх 
примірниках Писань.

Писання Характерні риси пророків

Геламан	7:17–19 Вони	завжди	навчають	покаянню	(див.	також	Етер	9:28;	УЗ	6:9;	11:9).

Геламан	7:29 Їхнє	послання	йде	від	Господа	(див.	також	Амос	3:7;	УЗ	1:38).

Геламан	8:1,	4,	7 Їхнє	послання	часто	викликає	гнів	у	злочестивих	(див.	також	1	Нефій	16:1–3).

Геламан	8:13–16 Вони	завжди	свідчать	про	Ісуса	Христа	(див.	також	Кн.	Якова	7:11).

Геламан	8:24 Існують	інші	докази	на	підтримку	їхнього	послання	(див.	також	Алма	30:44).

Геламан	8:27–28 Вони	пророкують	або	розповідають	про	те,	що	іншим	невідомо	(див.	також	Мосія	8:17).
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Вступ
Під час вивчення вчень і принципів цього розділу 
для вас усе очевиднішим ставатиме бажання Го-
спода ділитися дивовижними благословеннями зі 
Своїми вірними дітьми. Ці благословення не прихо-
дять випадково. Один із способів того, як отримати 
благословення від Бога—обдумувати Його істини. 
Обдумування веде до одкровення. Студенти, ви-
вчаючи приклад Нефія в обдумуванні й отриманні 
одкровення, можуть бути натхнені діяти так само. 
Його приклад [духовної] сили і вірності проти-
ставляється слабкості нефійців у кінці цього блоку 
уривків з Писань.

Викладаючи розділи Геламан 11–12, ви можете ви-
користати фільм “Цикл гордості” (тривалість 15:10), 
сегмент із Фільми за Книгою Мормона, (DVD) (ка-
таложний номер 54011). Попередньо переглядаючи 
цей фільм, зверніться за порадами до Відеопутів-
ника за Книгою Мормона (каталожний номер 34810; 
також доступний на сайті: ldsces .org).

Вчення і принципи
•	 Обдумування	того,	що	від	Господа,	веде	до	од-

кровення (див. Геламан 10:1–4).

•	 Влада	запечатування	зв’язує	і	розв’язує	на	землі	і	
на небесах (див. Геламан 10:4–10).

•	 Господь	карає	Свій	народ,	аби	спонукати	їх	пам’я-
тати Його (див. Геламан 10:14–18; 11; 12:1–3).

•	 Забуття	Бога	веде	до	знищення;	покаяння	і	добрі	
справи ведуть до спасіння (див. Геламан 12).

Запропонований хід уроку
Геламан 10:1–4. Обдумування того, що від 
Господа, веде до одкровення
Прочитайте зі студентами Геламан 10:1–4. Коли ви 
будете читати разом, приверніть увагу студентів до 
слова роздумувати.

•	 Що	означає	“роздумувати”?

Попросіть студентів назвати інших людей у Писан-
нях, які мали одкровення внаслідок обдумування 
слів Господа. Серед прикладів можуть бути такі: син 
Легія Нефій (див. 1 Нефій 11:1), пророк Джозеф Сміт 
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і Сідні Рігдон (див. УЗ 76:19) та Президент Джозеф 
Ф. Сміт (див. УЗ 138:1–11).

Під час того як син Геламана Нефій обдумував 
Господнє одкровення для нього, він отримав додат-
кове одкровення (див. Геламан 10:2–11).

•	 Чому,	на	вашу	думку,	роздуми	допомогають	нам	
отримати одкровення?

Під час того як студенти обговорюють це запи-
тання, ви можете поділитися таким висловом ста-
рійшини Ніла А. Максвелла (1926–2004), з Кворуму 
Дванадцятьох Апостолів, щодо процесу обдуму-
вання. Ви можете підняти цей написаний вислів 
угору або повісити на дошку, щоб студенти могли 
прочитати його разом.

“Більшості з нас обдумування не дається легко. 
Це набагато більше за поверхневі думки або 
мрії, бо це нас зосереджує і стимулює, а не 
присипляє. Аби досягти цього, ми повинні 
відсторонитися від часу, обставин і настрою. За 
словами Алми, ми повинні “дати місце” (Алма 
32:27). Для обдумування не настільки важлива 
тривалість часу, як прикладені зусилля. Роз-
мірковування не можливо досягти, коли щось 
відволікає” (That Ye May Believe [1992], 183).

Поясніть, що коли ми виділяємо час для обдуму-
вання, ми відкриваємо наш розум для того, аби 
усвідомити волю нашого Небесного Батька в 
нашому житті.

Попросіть студентів описати різницю між мрій-
ливістю й обдумуванням. Напишіть на дошці такі 
категорії: кар’єра, служіння в Церкві, навчання і 
шлюб. Попросіть студентів подумати над питанням, 
сумнівом або проблемою, які вони мають щодо 
одної з цих категорій і записати це. Під час того, як 
вони це робитимуть, напишіть на дошці таке: Зав-
дання: обміркуйте цю проблему вдома і запишіть 
думки, які прийдуть до вас. Тоді виконуйте те, що 
приведе до позитивних результатів.

Після того як студенти мали кілька хвилин на напи-
сання, зверніть їхню увагу на завдання, вказане на 
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дошці. Заохотьте їх поставитися до цього завдання 
серйозно—знайти спокійне місце і час для роздумів.

Поділіться наступним висловом старійшини Далліна 
Х. Оукса, з Кворуму Дванадцятьох Апостолів:

“Нам… потрібні тиша і час на розмірковування 
з молитвою, якщо ми прагнемо перетворити ін-
формацію в знання, а зріле знання—в мудрість” 
(Ліягона, лип. 2001, с. 100).

Запросіть студентів поділитися досвідом того, 
коли обдумування допомогло їм отримати провід 
від Господа.

Геламан 10:4. Невтомність у Господній роботі 
приносить великі благословення
Запропонуйте одному зі студентів прочитати 
Геламан 10:4. Тоді попросіть студентів дати визна-
чення слову невтомно. Запропонуйте їм дослідити 
короткий зміст розділів Геламан 5–9, щоб знайти 
приклади невтомності.

•	 Які	можливі	причини	невтомності Нефія?

•	 Як	ми	можемо	розвинути	в	собі	цю	рису	
характеру?

Прочитайте цей вислів старійшини Ніла А. 
Максвелла:

“Якщо ми зосереджені на Ісусі і Його роботі, 
збільшується і наша радість, і сила нашої стій-
кості. … Нефій не мав егоїстичного прагнення 
врятувати “власне життя”, а натомість прагнув 
виконувати волю Бога. Це дало йому додат-
кову та неподільну енергію, яка уможливила 
його невтомні зусилля і старання. Нефій знав, в 
якому напрямку дивився: він дивився на Бога” 
(If Thou Endure It Well [1996], 116).

•	 Що,	згідно	зі	словами	старійшини	Максвелла,	
ми можемо робити, аби бути невтомними в 
Господній роботі?

Геламан 10:5. “Ти не будеш просити того,  
що суперечить Моїй волі”
Попросіть одного зі студентів прочитати Геламан 
10:4–5. Потім прочитайте історію на с. 278 посіб-
ника для студентів, в якій розповідається про те, 
чого з цих віршів колись навчився президент Ме-
ріон Дж. Ромні. Після прочитання, підсумовуючи ці 
вірші, поділіться такими словами старійшини Ніла 
А. Максвелла:

“Так багато щирих молитов, здається, є про-
цесом спочатку дослідження, аніж запиту, волі 
нашого Небесного Батька, а тоді узгодження 
себе з нею…

Якщо ми погодимося з волею Бога, Він прол лє 
на нас з небес особливі благословення, як це 
було у випадку з Нефієм, сином Геламана” 
(All These Things Shall Give Thee Experience 
[1979], 93–94).

•	 Яким	чином	ми	можемо	пізнати	Божу	волю	
для нас?

Геламан 10:4–10. Влада запечатування зв’язує 
і розв’язує на землі і на небесах
Напишіть на дошці влада запечатування. Пояс-
ніть,	що	Нефію	була	дана	влада	запечатування.	Щоб	
допомогти студентам це зрозуміти, запропонуйте 
їм прочитати слова Господа з Геламан 10:7–10. Тоді 
попросіть їх відкрити с. 280 посібника для студен-
тів і прочитати цитату з Путівника по Писаннях, а 
також вислів Президента Джозефа Філдінга Сміта. 
Зверніть увагу на те, що у випадку з Нефієм влада 
запечатування складалася з: (1) влади виконувати 
обряди на землі, які зв’язують на небесах і (2) влади 
над елементами [землі]. Поясніть, що влада над 
елементами не дається всім тим, хто отримує владу 
запечатування.

•	 Як	Нефій	користувався	владою	над	елементами?	
Для чого він використовував цю владу? (Див. Ге-
ламан 11:1–4).

Влада запечатування, про яку згадується у вірші 
7, містить у собі ключі для виконання обрядів 
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запечатування, які дозволяють сім’ям, за умови їх-
ньої вірності, об’єднатися навіки.

Поділіться таким поглядом старійшини Рассела М. 
Нельсона, з Кворуму Дванадцятьох Апостолів, (та-
кож доступний на DVD до цього посібника A ):

“Готуючись до отримання ендаументу та ін-
ших храмових обрядів, ми повинні зрозуміти 
поняття	запечатувальної	влади	священства.	Ще	
давним-давно Ісус казав про цю силу тоді, коли 
навчав	апостолів:	“Що	на	землі	ти	зв’яжеш,	те	
зв’язане буде на небі” [ Матвій 16:19]. Ця сама 
влада була відновлена в останні дні. Саме як 
священство є вічним—без витоку й завер-
шення,—такою є і дія обрядів священства, що 
навіки зв’язує сім’ї” (Ліягона, лип. 2001, с. 37).

•	 Як	влада	запечатування	впливає	на	ваше життя?

Геламан 10:14–18; 11; 12:1–3. Господь карає 
Свій народ, аби спонукати їх пам’ятати Його
Попросіть студентів згадати випадок, коли хтось із 
батьків, учитель або провідник Церкви покарав їх з 
належної причини.

•	 Як	покарання	змінило	вашу	поведінку?

•	 Кого,	згідно	з	Учення	і	Завітами	95:1,	Господь	ка-
рає і з якою метою?

Розділіть клас на дві групи. Напишіть на дошці такі 
блоки уривків з Писань і призначте по одному кож-
ній групі. Попросіть кожну групу обговорити свій 
блок уривків з Писань, аби віднайти причини того, 
чому Господь карає Свій народ.

Геламан	10:14–18;	11:1–6

Геламан	11:24–37;	12:1–3

Після того як у студентів був час обговорити при-
значені їм уривки з Писань, проведіть обговорення 
за допомогою таких запитань:

•	 Які	вчинки	людей	призвели	до	Господнього	
покарання?

•	 Яке	саме	покарання	застосував	Господь,	аби	при-
вернути увагу людей?

•	 Згідно	з	Геламан	12:3	багато	людей	не	згадують	
про	Господа,	якщо	Він	не	карає	їх.	Чому	це	так,	
на вашу думку?

Допоможіть студентам усвідомити, що цикли по-
карання, про які вони читали, охоплюють період 
менше ніж 10 років (див. Геламан 11:1, 35) і що 
наприкінці розділу 11 зазначається, що люди Нефія 
знову впали у злочестивість (див. Геламан 11:36–38).

•	 Які	уроки	ми	можемо	винести	з	того,	що	ми	про-
читали про народ Нефія?

Поділіться таким висловом старійшини Гленна Л. 
Пейса, сімдесятника, (також доступний на DVD до 
цього посібника B ):

“Здається, що весь світ у сум’ятті. Сьогоднішні 
новини сповнені розповідей про масштабний 
голод, громадянські заворушення та природні 
катаклізми. Та в загальному навіть більш спусто-
шуючим є духовно руйнівний ураган непос-
луху Божим заповідям, який поглинає світ. Ця 
жахлива буря видуває з народів землі моральну 
стійкість і залишає землю духовно спустоше-
ною. Багато людей, здається, не помічають 
цього урагану і стали настільки несприйнятли-
вими, що не відчувають навіть і вітерцю.

Ми ходимо по колу, що неодноразово пов-
торювалося в Книзі Мормона. Як сказав нам 
Господь: “У день свого спокою вони легко-
важно ставилися до Моєї поради, а в день свого 
збентеження через необхідність вони шукають 
Мене” (УЗ 101:8).

Тож нам не слід надто дивуватися тому, що 
Господь дозволяє Собі певні дзвінки попере-
дження, аби розтормошити нас звільнитися від 
апатії, роблячи це так само, як і у попередніх 
розподілах” (у Conference Report, Oct. 1992, 13; 
або Ensign, Nov. 1992, 12).
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Геламан 12. Забуття Бога веде до знищення; 
покаяння і добрі справи ведуть до спасіння
Поясніть, що в розділі Геламан 12 викладаються 
уроки, які стосуються попередніх 11 розділів.

Запропонуйте студентам подивитися на малюнок 
на с. 419 посібника для студентів (або намалюйте 
схожу схему на дошці). Прочитайте зі студентами 
Геламан 12:1–6.

•	 Які	складові	цього	циклу	знаходяться	у	віршах	1–6?

•	 Як	проглядалася	очевидність	цього	циклу	у	попе-
редніх розділах книги Геламана?

•	 Чому,	на	вашу	думку,	люди	іноді	забувають	Го-
спода саме тоді, коли Він благословляє їх?

Прочитайте перший вислів Президента Езри Тефта 
Бенсона, а також слова Президента Гарольда Б. Лі 
на с. 282 посібника для студентів.

•	 Чому	розкіш	і	процвітання	можуть	бути	такими	
серйозними випробуваннями?

Поділіться другим висловлюванням Президента 
Езри Тефта Бенсона на с. 283 у посібнику для 
студентів, а також словами старійшини Джо Дж. 
Крістенсена на с. 283.

•	 Чому	гордовитість	настільки руйнівна?

Запропонуйте студентам прочитати подумки Гела-
ман	12:7–19	і	знайти	приклади	Божої	величі.	Через	
певний час запросіть їх поділитися знайденим.

•	 Як	пам’ять	про	Божу	велич	допомагає	нам	уни-
кати гордовитості? Які ще дії можуть допомогти 
нам бути смиренними, а не гордовитими?

Прочитайте класом Геламан 12:20–26.

•	 Який	у	цих	віршах	ви	бачите	доказ	того,	що	Го-
сподь не бажає, аби ми були “відсіче[ні] від [Його] 
присутності”?

•	 Як	ці	вірші	можуть	допомогти	нам	зрозуміти,	що	
саме ми повинні робити для отримання спасіння?

•	 Як	саме	ми	можемо	пам’ятати	Господа	в	часи,	
коли Він благословляє нас?

Свідчіть про благословення, які Господь дає нам, 
коли ми каємося і робимо добрі справи.

Геламан 12:23–24. Покаяння і добрі справи 
приносять Божу благодать
Попросіть одного зі студентів прочитати Геламан 
12:23–24.

•	 Що,	на	вашу	думку,	означає	фраза	“благода[ть]	за	
благодать”?

Під час того, як студенти обговорюють це запи-
тання, попросіть їх відкрити Путівник по Писаннях і 
подивитися значення слова благодать. Тоді запро-
понуйте їм прочитати 2 Нефій 10:24; 25:23 і Алма 
24:11 та поставити ці вірші перехресними посилан-
нями до Геламан 12:23–24.

•	 Які	фрази	з	2	Нефій	10:24;	25:23	і	Алма	24:11	опи-
сують наші зусилля для отримання Господньої 
благодаті? (Серед відповідей можуть бути такі: 
“примири[тися] з волею Бога”, “повірити в Христа” 
і “все, що ми могли зробити”).

Якщо студенти не зазначать цей принцип, ви можете 
пояснити його: вислів “благода[ть] за благодать” 
означає обмін. Наприклад, якщо ми прагнемо слу-
жити іншим, каятися і робити інші добрі вчинки, 
Господь дає нам в обмін за наші зусилля духовну 
силу і прагнення покращити себе (див. УЗ 93:12, 20). 
“Благода[ть] за благодать” також означає процес роз-
витку. За кожну благодать, яку ми отримуємо і гідно 
використовуємо, ми отримуємо іншу благодать для 
нашого подальшого вдосконалення.

Зверніться до пояснення, даного старійшиною Деві-
дом А. Беднаром, на с. 284 посібника для студентів. 
Ви також можете прочитати пояснення старійшини 
Джина Р. Кука на с. 284 посібника для студентів. Ці 
висловлювання також доступні на DVD до цього 
посібника C  D .

Заохотьте студентів протягом тижня приділити 
час для записів про те, як Господь додавав благо-
даті у їхнє життя, якщо вони дотримувалися Його 
заповідей.
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Вступ
Ламанійський пророк Самуїл відомий завдяки тому 
дивовижному захисту, який він отримав, проповіду-
ючи з верхівки стіни навколо міста Зарагемля. Він 
розповів про конкретні пророцтва і ознаки народ-
ження і смерті Спасителя. Як Самуїл, який попе-
реджав нефійців готуватися до народження Ісуса 
Христа, пророки святих останніх днів допомагають 
нам підготуватися до Другого пришестя Спасителя. 
Ви можете допомогти студентам побачити паралелі 
між посланнями пророків останніх днів і посланням 
Самуїла та іноді між сприйняттям світом пророків 
останніх днів і сприйняттям нефійцями Самуїла. 
Запросіть студентів наслідувати приклад тих, хто 
вірив у слова Самуїла і отримав благословення віри, 
покаяння та зміни серця.

Вчення і принципи
•	 Пророки	попереджають	нас	про	необхідність	

покаяння (див. Геламан 13).

•	 Пророки	свідчать	про	пришестя	Христа	і	навчають	
нас, як до нього підготуватися (див. Геламан 14).

•	 Справжнє	навернення	проявляється	у	довічній	
відданості (див. Геламан 15:7–16).

•	 Коли	люди	кам’яніють	своїми	серцями,	вони	
дозволяють Сатані “отримати велику владу” над 
їхніми серцями (див. Геламан 16:13–25).

Запропонований хід уроку
Геламан 13. Пророки попереджають нас 
про необхідність покаяння
Запитайте студентів, чи можуть вони пригадати 
випадок, коли їх (або їхніх знайомих) було попе-
реджено про небезпеку, а згодом вони побачили, 
що були захищені, бо дослухалися до цього попе-
редження. (Приклади попередження можуть бути 
такими: звертати увагу на застереження при засто-
суванні медичних препаратів, слідування вказівкам 
дорожнього знаку, прийняти застереження від 
батьків або друга тощо). Прочитайте такий вислів 
старійшини Далліна Х. Оукса, з Кворуму Дванадця-
тьох Апостолів:

Розділ 38
Геламан 13–16

“Послання, проголошене генеральним автори-
тетом на генеральній конференції—послання, 
підготовлене під впливом Духа для просування 
роботи Господа—дається не для насолоди. 
Воно дається, щоб надихати, наставляти, 
ставити завдання або виправляти. Його виголо-
шують, щоби його почули під впливом Духа Го-
споднього, так щоб слухач пізнав з цієї промови 
і від Духа, що саме, йому робити” (“Довічна 
відданість” [Вогник Церковної системи освіти 
для дорослої молоді, 1 травня 2005 р.], с. 1, 
ldsces .org; курсив згідно з оригіналом).

Прочитайте зі студентами Учення і Завіти 1:4–5.

•	 Про	які	способи	надання	Господом	попереджень	
згадується у цих віршах?

Один з основних шляхів того, як Господь попере-
джає Свій народ—через слова пророків. Самуїл 
Ламанієць був пророком, посланим Господом для 
попередження нефійців, що їх буде знищено, якщо 
вони не покаються. Попросіть половину студентів 
прочитати Геламан 13:1–6 і дізнатися: (1) як Самуїл 
отримав попередження від Господа і (2) як саме 
люди повинні були прислухатися до попередження. 
Нехай інші студенти прочитають Геламан 13:7–11 і 
дізнаються: (1) що люди втратять і яких страждань 
зазнають, якщо не покаються; а також (2) що ста-
неться, якщо вони прислухаються до попередження. 
Після того як у студентів було достатньо часу на 
читання запропонуйте їм розділитися на пари для 
обговорення знайденого. Тоді дайте їм можливість 
поділитися своїми ідеями з рештою класу. Під час 
того як студенти діляться своїми спостереженнями, 
ви можете написати на дошці резюме сказаного.

Розкидайте камінці по підлозі, залишаючи вузеньку, 
рівну стежку, яка дозволить людині пройти по ній, 
не наступаючи на каміння. Запросіть двох студен-
тів вийти вперед і зав’яжіть їм очі. Попросіть їх 
кілька разів обернутися, щоб вони втратили орі-
єнтацію. Тоді скажіть їм зняти взуття. Запитайте 
одного студента із зав’язаними очима, чи довірить 
він іншому студенту із зав’язаними очима провести 
його стежкою.
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Попросіть одного зі студентів прочитати Геламан 
13:29. Тоді попросіть студентів із зав’язаними очима 
зняти пов’язки і повернутися на свої місця.

•	 Що	ці	камінці	можуть	уособлювати	в	
нашому житті?

•	 Які	це	можуть	бути	“сліпі	провідники”,	на	яких	
люди покладають довіру?

•	 Коли	вас	безпечно	провів	провідник?

Попросіть половину студентів прочитати подумки 
Геламан 13:17–23. Нехай вони знайдуть, у чому 
полягає небезпека багатства, і знайдуть поради, 
яких ми маємо дотримуватися, аби уникнути цих 
небезпек. Закличте їх до обговорення того, який 
вплив може мати на людину неналежне прагнення 
і використання багатств.

Попросіть інших студентів мовчки опрацювати Ге-
ламан 13:24–29 разом з 2 Нефій 9:28    . Попросіть 
їх дослідити виправдовування, які використовували 
люди за часів Самуїла, коли вони зреклися пророків.

Дайте студентам можливість поділитися своїми дум-
ками з рештою класу.

Під час цього обговорення ви, за бажанням, можете 
допомогти студентам застосувати слова Самуїла з 
Геламан 13:24–29. Роблячи це, наголосіть, що навіть 
якщо ми не винні у вигнанні або вбивстві проро-
ків, ми все ж можемо застосувати до себе деякі 
застереження Самуїла.

•	 Що	конкретно	радив	нам	робити	нинішній	Пре-
зидент	Церкви?	Чого	саме,	за	його	застереженням,	
ми повинні уникати?

Попросіть студентів подумки поміркувати над осо-
бистими відповідями до таких запитань:

•	 За	допомогою	яких	вчинків	ви	відгукнулися	на	по-
раду і застереження живого пророка? Як ви були 
благословенні, прислухавшись до його поради? Як 
саме ви можете себе покращити?

Геламан 13:38. Відкладання покаяння  
веде до нещастя
Напишіть на дошці таку цитату з Писань: “Минули 
жнива, покінчилося літо, а ми не спасені” (Єре-
мія 8:20).

•	 У	чому	полягає	значення	цього	твердження?

Попросіть одного зі студентів прочитати 
Геламан 13:38.

•	 Чого	ці	вірші	навчають	нас	стосовно покаяння?

•	 Яке	посилання	на	вірші	для	опанування	попере-
джає нас не відкладати день нашого покаяння? 
(Якщо студенти не пам’ятають Алма 34:32–34    , 
нагадайте їм про ці вірші).

Поділіться такою порадою Президента Гордона Б. 
Хінклі (1910–2008), 15-го Президента Церкви, в якій 
він звертався конкретно до тих, хто бореться із за-
лежністю від порнографії. Важливі фрази, які пов’я-
зані з цими віршами, виділені курсивом.

“Нехай кожен, хто знаходиться у владі цього 
пороку, стане на коліна, усамітнившись у своїй 
кімнаті, і молить Господа надати допомогу, 
щоб звільнитися від цього злого чудовиська. 
Бо інакше ця жахлива пляма залишиться 
на вас у цьому житті й навіть у вічності. 
Яків, брат Нефія, навчав: “І буде так, що коли 
всі люди перейдуть від цієї першої смерті до 
життя, оскільки вони стануть безсмертними, … 
ті, праведні, будуть праведними, як і раніше; а 
ті, брудні, будуть брудні, як і раніше” (2 Нефій 
9:15–16).

Президент Джозеф Ф. Сміт у своєму видінні 
про відвідування Спасителем духів помер-
лих бачив, що “до злочестивих Він не пішов, і 
серед безбожних і тих, хто не покаявся, хто 
осквернився, коли був у плоті, Його голос не 
здіймався” (див. УЗ 138:20)” (Ліягона, лист. 
2004, с. 62; курсив додано).

•	 Чого	навчали	Президент	Хінклі,	Яків	і	Президент	
Джозеф Ф. Сміт стосовно людей, які не каються у 
своїх гріхах?

Поділіться наведеним далі твердженням Президента 
Генрі Б. Айрінга з Першого Президентства. Перед 
тим, як почати зачитувати, попросіть студентів ви-
явити дві важливі причини того, чому ми не повинні 
відкладати покаяння:



151

Геламан 13–16

“До розуму тих, хто зараз перебуває у владі 
серйозного гріха, приходитиме думка на зразок 
такої: “Ну що ж, якщо це так важко покаятися, я, 
мабуть, продовжу грішити. Пізніше, коли мені 
потрібне буде прощення, я пройду через це 
лише раз”.

Це так нерозумно. Дозвольте мені сказати, 
чому. По-перше, людям, які зволікають з по-
каянням, може не вистачити часу. А по-друге, 
вони знайдуть більше нещастя від подальшого 
гріха замість щастя, на яке сподіваються і не 
можуть знайти. Пам’ятайте застереження від 
Самуїла Ламанійця [див. Геламан 13:38]” (To 
Draw Closer to God: A Collection of Discourses 
[1997], 65).

Дайте студентам час обміркувати такі запитання:

•	 Яка	небезпека	у	відкладанні покаяння?

•	 Які	благословення	ми	можемо	отримати,	коли	
слухняні і коли відразу каємося, якщо згрішили?

Геламан 14. Пророки свідчать про пришестя 
Христа і навчають нас, як до нього 
підготуватися
Частково	пророцтва	Самуїла	про	смерть	Христа	з	
Геламан 14 охоплені в ідеї для навчання розділу 40 
даного посібника. Ви можете прочитати ту ідею для 
навчання і визначитися, чи бажаєте ви використати 
її тут.

Нехай студенти знайдуть таблиці на с. 287 посіб-
ника для студентів. У залежності від розміру класу 
попросіть студентів розділитися на пари або кілька 
невеликих груп. Нехай вони прочитають уривки з 
Писань, наведені в таблицях, які описують народ-
ження і смерть Спасителя, а також те, чого навчав 
Самуїл стосовно підготовки до пришестя Христа. 
До віршів у Геламан 14 студенти можуть написати 
відповідні перехресні посилання на Геламан 16, а 
також 3 Нефій 1, 2, 8 і 23. Після того як вони опра-
цювали таблиці, ви можете попросити їх обгово-
рити такі запитання:

•	 Що,	згідно	з	Геламан	14:12–13,	сказав	робити	лю-
дям Самуїл, аби підготуватися до народження, або 
Першого пришестя, Ісуса Христа?

•	 Чого	нас	навчали	провідники	Церкви	стосовно	
підготовки до Другого пришестя Ісуса Христа?

Геламан 14:15–19. Ісус Христос викупляє нас 
від фізичної і духовної смерті
Запитайте студентів:

•	 Через	які	два	види	смерті	проходить	кожен	із	нас?	
(Фізичну і духовну смерть).

•	 Чи	надає	Спокута	Ісуса	Христа	всьому	людству	
безумовне викуплення від фізичної смерті, яку 
принесло у світ падіння Адама? (Так. Див. 1 Ко-
ринтянам 15:20–22    ).

Нехай студенти прочитають подумки Геламан 
14:15–19 і знайдуть згадування Самуїлом двох видів 
духовної смерті. Допоможіть студентам побачити, 
що перша духовна смерть, визначена Самуїлом, це 
наше відокремлення від Бога, коли ми залишили 
Його присутність. Самуїл назвав цю духовну смерть 
“першою смертю” (див. Геламан 14:16). Як і фізична 
смерть, ця перша духовна смерть приходить до всіх 
людей внаслідок Падіння (див. Геламан 14:16). Коли 
ми прийшли на цю землю, ми залишили Божу при-
сутність. Ця духовна смерть долається безумовною 
Спокутою Ісуса Христа—кожного буде приведено 
назад у присутність Бога для суду (див. Геламан 
14:17; див. також 2 Нефій 2:9–10; 9:15, 22, 38; Алма 
11:43–44).

Друга духовна смерть—це коли людей “відсічено 
знову від усього, що стосується праведності” (Гела-
ман 14:18). Ця духовна смерть приходить внаслідок 
наших власних гріхів. Спокута Ісуса Христа долає 
цю смерть за певних умов—якщо ми покаялися в 
наших гріхах і отримали обряди спасіння, нам буде 
дозволено залишитися в Божій присутності після 
того, як нас буде суджено.

Геламан 15:7–16. Справжнє навернення 
проявляється у довічній відданості
Запропонуйте студентам мовчки опрацювати 
Геламан 15:7–9, визначивши складові процесу 
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навернення. Давши їм 2–3 хвилини на прочитання 
і обдумування, запросіть їх поділитися знайденим. 
Напишіть ідеї членів класу на дошці. У разі потреби 
попросіть їх обговорити такі запитання:

•	 До	чого	приводить,	згідно	з	віршем	7,	щире	ви-
вчення Писань і віра в них?

•	 Наскільки	щирою	і	тривалою	була	зміна,	яка	ста-
лася з цими ламанійцями? (Див. вірш 9).

Попросіть студентів подумки обміркувати такі 
запитання:

•	 За	допомогою	яких	вчинків	ви	можете	пережити	
“зміну серця”?

•	 Обміркуйте,	як	вірш	9	можна	застосувати	у	
вашому	житті.	Чи	маєте	ви	“зброю	війни”,	яку	
потрібно поховати?

•	 Як	ви	можете	зміцнити	свою	віру	до	такого	сту-
пеня, коли “боят[иметеся] грішити”?

Запропонуйте одному з членів класу прочитати 
Геламан 15:10–16.

•	 Яке	обіцяння	дав	Господь	стосовно	нащадків	цих	
навернених ламанійців?

•	 Чому	Господь	пообіцяв	ламанійцям,	що	їхній	на-
род не буде знищений? (Див. Геламан 15:14–17).

Геламан 16:13–25. Коли люди кам’яніють 
своїми серцями, вони дозволяють Сатані 
“отримати велику владу” над їхніми серцями
Попросіть усіх студентів закрити свої примірники 
Писань. Тоді попросіть одного зі студентів відкрити 
свій примірник Писань і прочитати Геламан 16:13–14, 
а інші студенти нехай слухають. Запитайте клас, що, 
на їхню думку, має статися у наступному вірші.

•	 Як,	на	вашу	думку,	люди	сьогодні	відреагували	б	
на послання пророка, якби вони бачили ангелів та 
інші великі ознаки?

Попросіть студента, у якого відкриті Писання, про-
читати перше слово вірша 15. Запитайте студентів, 
що, як вони гадають, піде за словом Проте. Після 

того як вони дадуть відповідь, прочитайте разом з 
ними вірш 15.

•	 Як	би	ви	описали	людину	із	закам’янілим серцем?

•	 Як	вплинули,	згідно	з	віршами	22–23,	на	нефійців	
їхні закам’янілі серця?

•	 Що	допомагає	вам	не	дозволити	Сатані	оволодіти	
вашим серцем?

Прочитайте зі студентами 3 Нефій 9:20.

•	 Чим	відрізняється	людина	зі	“скрушеним	серцем”	
від людини із закам’янілим серцем?

•	 Які	благословення	приходять	до	тих,	хто	має	
скрушене серце і упокорений дух?

•	 Яким	чином	вплив	Святого	Духа	допомагає	нам	
протистояти впливу Сатани?

Запропонуйте студентам поділитися своїми думками 
про те, як розвинути смиренне серце та бажання 
щодня відчувати вплив Духа.

Геламан 16:16–21. Гордовиті відмовляються 
йти за пророком
Запропонуйте студентам прочитати Геламан 16:16–21 
і знайти виправдання, до яких вдавалися нечестиві, 
через те що не вірили пророцтвам Самуїла. Давши 
студентам кілька хвилин на опрацювання віршів, за-
пропонуйте їм поділитися знайденим. Напишіть їхні 
відповіді на дошці.

•	 Які	варіації	таких	доводів	проти	пророка	існують	
і в наші дні?

•	 Як	ми	можемо	визначити,	чи	починаємо	відхиляти	
слова пророка в нашому особистому житті?

Попросіть одного зі студентів прочитати Учення і 
Завіти 21:4–5.

•	 Яким	чином	ми	можемо	отримати	слово	пророка	
“з усім терпінням і вірою”?

Прочитайте наступне висловлювання старійшини 
Рассела М. Нельсона, з Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів:
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Геламан 13–16

“Мій досвід полягає в тому, що як тільки ви при-
пиняєте ставити знаки питання поруч з твер-
дженнями пророка, а натомість ставите знаки 
оклику і виконуєте сказане, благословення 
просто поллються” (у Lane Johnson, “Russell M. 
Nelson: A Study in Obedience,” Ensign, Aug. 1982, 
24; курсив автора).

•	 Що	означає	ставити	на	пораді	пророка	знаки	
оклику, а не знаки питання?
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Вступ
Багато паралелей існує між часом, який передував 
появі Христа в Америці, та часом, який передує Його 
Другому пришестю. Наприклад, спостерігалося 
зростання злочестивості перед приходом Господа в 
Америку, але й багато людей залишилися вірними. 
Ви і ваші студенти можуть бути серед тих, хто зали-
шаються вірними, незважаючи на зростаючу зло-
честивість перед Другим пришестям Господа. Коли 
студенти будуть знайомитися з умовами і подіями, 
описаними в цих розділах, які мають аналогії з умо-
вами і подіями останніх днів, вони зможуть краще 
підготуватися до відданого життя.

Вчення і принципи
•	 Ознаки	і	дива	є	нагородою	праведним	і	проголо-

шують пришестя Спасителя (див. 3 Нефій 1:4–23).

•	 Учні	Ісуса	Христа	живуть	згідно	з	ученнями	Спа-
сителя (див. 3 Нефій 5:13–15).

•	 Цілковите	навернення	дозволяє	нам	витерпіти	до	
кінця (див. 3 Нефій 6–7).

Запропонований хід уроку
3 Нефій 1–7. Історія нефійців має багато 
спільного з нашим часом
Попросіть студентів прочитати вислів Президента 
Езри Тефта Бенсона на с. 292 посібника для сту-
дентів. Нехай студенти прочитають короткий зміст 
розділів 3 Нефій 1–7 і знайдуть аналогії з нашим 
часом. Запропонуйте студентам поділитися своїми 
знахідками. У ході обговорення допоможіть студен-
там побачити посилення спротиву з боку Сатани пе-
ред пришестям Спасителя. Поясніть, що вивчаючи 
3 Нефій 1–7 і застосовуючи вміщені там принципи, 
ми можемо зрозуміти ознаки пришестя Спасителя до 
нефійців і підготуватися до Його Другого пришестя. 

3 Нефій 1:4–23. Ознаки і дива є нагородою 
праведним і проголошують пришестя 
Спасителя
Попросіть студентів назвати людей у Писаннях, які 
бачили великі дива завдяки їхній вірі.

•	 Як	диво	може	зміцнити	праведного?

Розділ 39
3 Нефій 1–7

Запропонуйте комусь із студентів прочитати 3 Не-
фій 1:4–9.

•	 Незважаючи	на	те,	що	серед	людей	мали	місце	
багато великих ознак і див, яка причина була 
висунута злочестивими для переслідування 
праведних?

•	 Чому	ознаки,	як	правило,	не	переконують	злоче-
стивих змінитися? (Див. УЗ 63:7–11).

Попросіть студентів прочитати про себе 3 Нефій 
1:10–14.

•	 Що,	як	сказав	Спаситель,	Він	покаже	світу	зав-
дяки Своєму пришестю у світ? (Див. вірші 13–14. 
Він покаже, що здійснить усе, про що гово-
рили пророки і все, що Він зробив відомим від 
заснування світу).

•	 Як	здійснення	пророцтв	зміцнює віру?

Нехай один зі студентів прочитає 3 Нефій 1:15–21.

•	 Чому,	на	вашу	думку,	невіруючі	спочатку	відреа-
гували страхом, а не вірою?

•	 Ознаки	народження	Спасителя	дали	на	землю	
світло	з	небес.	Чому	світло	є	доречною	ознакою	
пришестя Ісуса Христа у світ?

•	 Як	віра	в	Спасителя	приносить	світло	в	
життя людей?

Прочитайте 3 Нефій 1:22–23.

•	 Що	принесло	мир	на	землю	після	ознак	народ-
ження Спасителя?

Запропонуйте студентам прочитати 3 Нефій 1:8.

•	 Чого	цей	вірш	навчає	про	те,	як	ми	повинні	че-
кати ознак в наші дні?

•	 Що,	на	вашу	думку,	означає	“постійно	чека[ти]”?

•	 Як	“постійн[е]	чека[ння]”	може	допомогти	нам	під-
готуватися до Другого пришестя Ісуса Христа?

Допоможіть студентам зрозуміти, що вони не 
можуть “постійно чекати”, якщо не знають або не 
розуміють, чого вони чекають. Заохочуйте їх під 
час вивчення Писань продовжувати шукати про-
роцтва про Друге пришестя Ісуса Христа і звертати 
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3 Нефій 1–7

особливу увагу на події, записані у книзі 3 Нефій, як 
на зразок того, що відбуватиметься в останні дні.

Прочитайте і обговоріть 3 Нефій 1:4–9. Попросіть 
студентів поміркувати про те, як би вони відреагу-
вали, якщо б схожа погроза була зроблена святим 
останніх днів сьогодні. Попросіть їх обдумати такі 
запитання:

•	 Чи	залишилися	б	ви вірними?

•	 Чи	були	у	вас	випадки,	які	зміцнювали	ваші	зу-
силля залишатися вірними?

3 Нефій 3. Праведні не бояться того, 
що можуть зробити злочестиві
Перед тим, як викладати 3 Нефій 3, ви можете під-
сумувати розповідь з останньої частини 3 Нефій 1 
і всього розділу 3 Нефій 2, зокрема:

Після того як люди побачили дивовижні ознаки 
народження Спасителя, Сатана почав розповсюджу-
вати “брехню… серед людей”, проте “більшість лю-
дей повірила і була навернена до Господа” (3 Нефій 
1:22). Однак протягом кількох років багато людей, 
особливо “молоде покоління” почали “все менше 
і менше дивуватися ознаці або дивові з небес, так 
що вони стали закам’янілими серцем і сліпі розумом 
своїм, і перестали вірити всьому тому, що вони чули 
і	бачили”	(3	Нефій	1:30;	2:1).	“Через	злочестивість	
народу Нефія і значні їхні суперечки і розколи, Ґа-
діантонові розбійники отримали багато переваг над 
ними” (3 Нефій 2:18).

Запропонуйте студентам продивитися лист Ґідді-
ангія до Лахонеуса у 3 Нефій 3:1–10. Попросіть їх 
пошукати вислови Ґіддіангія, які той використову-
вав, намагаючись залякати або висунути погрози 
Лахонеусу.

•	 Як	Сатана	використовує	схожі	стратегії сьогодні?

•	 Яка	була	реакція	Лахонеуса,	згідно	з	віршами	
11–12, на цей лист?

Напишіть на дошці Підготовка Лахонеуса і Сучасні 
аналогії. Попросіть студентів опрацювати вірші 
12–25 і дізнатися, як саме підготувалися Лахонеус 
і його народ, аби бути в безпеці. Нехай студенти 
напишуть знайдене ними на дошці під заголовком 
Підготовка Лахонеуса. Тоді нехай члени класу 

запропонують під заголовком Сучасні аналогії 
шляхи того, як кожний вид підготовки можна засто-
сувати в наші дні. Після того як вони напишуть свої 
відповіді, дошка може виглядати приблизно так:

Підготовка Лахонеуса Сучасні аналогії

Молилися	про	силу Молитися	про	силу

Лахонеус	закликав	
людей	до	покаяння

Провідники	Церкви	
закликають	нас	до	
покаяння

Будували	міцні	
укріплення

Формувати	сильні	
свідчення

Зібрав	людей	в	одне	
місце

Збиратися	разом	для	
зміцнення;	збиратися	в	
Суботній	день

Зібралися	всередині	
своєї	землі

Уникати	небезпечного	
оточення

Зібрали	провізію	для	
людей

Готувати	все	
необхідне

3 Нефій 5:13–15. Учні Ісуса Христа живуть 
згідно з ученнями Спасителя
Попросіть одного зі студентів прочитати 
3 Нефій 5:13.

Напишіть на дошці учень Христа.

•	 Яка,	згідно	з	цим	віршем,	роль	учня	Христа?	Яким	
чином ми можемо виконувати цю роль?

Під час того як студенти обговорюють це запи-
тання, попросіть їх звернутись до с. 295 посібника 
для студентів. Ви можете записати їхні відповіді на 
дошці. (Зверніть увагу на те, що, за визначенням, 
учень—це послідовник [див. УЗ 41:5]. Однак коли 
Мормон називав себе учнем, він, можливо, мав та-
кож на увазі своє особливе покликання провідника 
з апостольською владою, як у дванадцятьох нефій-
ських учнів з 3 Нефій 12:1. У 3 Нефій 5:13 Мормон 
проголошує, що йому була дана влада проголошу-
вати слово Господа серед людей).

•	 Що,	згідно	з	3	Нефій	5:14–15,	спонукало	і	спрямо-
вувало Мормона у його роботі?
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Попросіть студентів прочитати Учення і Завіти 
4:3–5, аби допомогти їм зрозуміти, що ми також 
 можемо отримати покликання бути учнями.

•	 Що	потрібно	для	того,	аби	бути	“поклика[ними]	
до роботи” чи, іншими словами, бути учнем?

•	 Що	робить	нас	правомочними	для	цієї роботи?

Запросіть кількох студентів поділитися своїми по-
чуттями або свідченням про те, що для них означає 
бути учнями Христа.

3 Нефій 6–7. Повне навернення дозволяє 
нам витерпіти до кінця
Запропонуйте студентам відкрити вислів старій-
шини Річарда Г. Скотта на с. 298 посібника для 
студентів. (Цей вислів також доступний на DVD до 
цього посібника A . Якщо ви будете використову-
вати DVD, продивіться цей відеоуривок заздалегідь, 
щоб ви знали, коли слід натискати на “паузу” для 
обговорення).

Запропонуйте студентам прочитати (або прослу-
хати) перші три абзаци цього вислову. Перед тим 
як почати читати, попередьте студентів, що їм по-
трібно буде відповісти на такі запитання:

•	 Чим	навернені	відрізняються	від	ненавернених?

•	 Чим	навернення	відрізняється	від	здобуття	свід-
чення про істину?

Попросіть студентів тримати в пам’яті свої відпо-
віді на ці запитання під час вивчення і обговорення 
3 Нефій 6–7.

Попросіть одного зі студентів прочитати 3 Нефій 
5:1–3. Попросіть студентів підібрати слова, які 

описують нефійців протягом згаданого в цих віршах 
періоду. Тоді запросіть одного зі студентів прочи-
тати 3 Нефій 7:7–8, де говориться про обставини 
людей через шість років після цього. Попросіть 
студентів підібрати слова, щоб описати, якими 
стали нефійці через шість років. Напишіть на дошці:

Ніщо	не	могло	стати	людям	на	заваді	
процвітання, окрім…

(див.	3	Нефій	6:4–5,	10–18,	20,	23,	27–30)

Попросіть студентів опрацювати ці вірші і знайти 
слова або фрази, які визначають духовні перешкоди 
людей. Запишіть їхні відповіді на дошці. Допомо-
жіть їм усвідомити, що хоча ці люди колись по-
вірили, їхні неправедні вчинки призвели до того, 
що вони забули свої свідчення й повернулися до 
злочестивості.

Знову зверніться до слів старійшини Річарда Г. 
Скотта з посібника для студентів або на DVD. 
Попросіть студентів прочитати (або прослухати) 
останній абзац. Нехай студенти визначать найголов-
ніші складові повного навернення, яке захистить їх 
від того, аби стати жертвою суспільних чинників, які 
руйнують віру.

Спонукайте студентів підтримувати у своєму житті 
цикл навернення, виявляючи віру в Ісуса Христа, ка-
ючись і залишаючись послідовними у своїй слухня-
ності. Ви можете завершити свідченням про те, як ці 
принципи принесли благословення у ваше життя.
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Вступ
Явлення Ісуса Христа в давній Америці є дока-
зом того, що Бог виконує Свої обіцяння і що Во-
скресіння Ісуса Христа є реальним. Старійшина 
Джеффрі Р. Холланд, з Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів, сказав:

“Син промовляв голосом, який проникав аж до 
нутра, слова були прості: “Я є Ісус Христос, про 
Якого пророки свідчили, що Він прийде на землю” 
[3 Нефій 11:10].

Це явлення і ця заява являють собою ключову 
подію, найголовніший момент у всій історії 
Книги Мормона…

Кожен говорив про Нього, оспівував Його, мріяв 
про Нього і молився про його явлення—і ось 
Він прийшов. Який це день!” (Christ and the New 
Covenant: The Messianic Message of the Book of 
Mormon [1997], 250–51).

Вивчаючи цей блок з Писань, студенти зможуть 
побачити, що слова пророків збулися. Вони можуть 
побічно відчути прихід Спасителя до людей на землі 
Щедрій	і	зміцнити	своє	свідчення	про	воскресіння	
Ісуса Христа.

Вчення і принципи
•	 Усі	пророцтва,	які	Бог	виголошує	через	Своїх	

пророків, будуть виповнені (див. 3 Нефій 8).

•	 Господь	прийме	усіх,	хто	прийде	до	Нього	зі	
скрушеним серцем і упокореним духом (див. 
3 Нефій 9:13–22).

•	 Явлення	Ісуса	Христа	на	Американському	конти-
ненті свідчить про Його дійсне служіння та реаль-
ність Його воскресіння (див. 3 Нефій 11:1–17).

•	 Учення	Христа	містить	віру,	покаяння,	хрищення	і	
дар Святого Духа (див. 3 Нефій 11:31–41).

Запропонований хід уроку
3 Нефій 8. Усі пророцтва, які Бог виголошує 
через Своїх пророків, будуть виповнені
Перед тим, як переглядати деталі руйнування з 3 Не-
фій 8, підкресліть, що Самуїл Ламанієць пророкував 
про спустошення, яке станеться на Американському 
континенті під час смерті Спасителя в Єрусалимі. Ви 

Розділ 40
3 Нефій 8–11

можете попросити студентів знайти підтвердження 
того, наскільки важливо для Мормона було записати 
про здійснення цих пророцтв (див. 3 Нефій 10:14), а 
також знайти наголос, який зробив Сам Господь, сто-
совно виповнення цих пророцтв, сказавши: “Писання 
про Моє пришестя виповнилися” (3 Нефій 9:16).

Нехай студенти порівняють 3 Нефій 8:3 з 3 Нефій 8:4.

•	 Чому,	на	вашу	думку,	деякі	люди	дозволили	
“велик[им] сумнівам і суперечкам” витіснити 
“палке бажання”, з яким вони чекали на ознаку?

•	 Як	це	може	стосуватися нас?

Примітка: Якщо ви детально обговорювали про-
роцтва Самуїла Ламанійця в розділі 38, ви можете 
лише поверхнево торкнутися їх у цьому уроці.

Нехай студенти об’єднаються в групи з трьох-чоти-
рьох студентів. Напишіть на дошці такі слова:

Пророцтва Самуїла Здійснення

Геламан	14:20–27 3	Нефій	8:5–23

Запропонуйте групам прочитати Геламан 14:20–27 
і знайти пророцтва Самуїла Ламанійця стосовно 
смерті Христа. Тоді попросіть їх прочитати 3 Нефій 
8:5–23 і дізнатися, як саме ці пророцтва були здійс-
нені. Ви можете запропонувати студентам позначити 
ці два уривки як перехресні посилання на полях 
своїх примірників Писань. Попросіть студентів 
визначити, скільки років пройшло від виголошення 
пророцтв і їхнього здійснення (приблизно 40 років).

Виділивши студентам достатньо часу на порівняння 
цих блоків з Писань, попросіть кожну групу напи-
сати один-два принципи, яких ми можемо навчитися 
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Розділ 40

завдяки цим подіям. Попросіть кожну групу поділи-
тися тим, що вони написали.

Поставте такі запитання, щоб допомогти студентам 
знайти застосування цих уривків з Писань:

•	 Яким	пророцтвам	ми,	як	святі	останніх	днів,	
віримо, а інші люди їх заперечують? (Напишіть 
відповіді на дошці. Відповіді можуть включати 
пророцтва про відновлення євангелії в останні 
дні, побудову Нового Єрусалиму, збирання в 
Адам-онді-Амані та проповідування євангелії в 
усьому світі).

•	 Чому,	на	вашу	думку,	деякі	люди	відкидають	ці	
пророцтва?

Запросіть одного зі студентів прочитати УЗ 1:38    . 
Свідчіть, що всі пророцтва, вміщені в Писаннях, а та-
кож слова пророків останніх днів будуть виповнені.

Завершіть цю вправу такими запитаннями:

•	 Яким	чином	читання	про	ці	події	може	допомогти	
нам підготуватися до Другого пришестя?

•	 Що	може	допомогти	нам	зберігати	непохитність	
віри, поки ми очікуємо виповнення пророцтв?

3 Нефій 9:5–12. Бог спитає зі злочестивих
Іноді люди запитують, чи пам’ятає Бог прояви 
жорстокості злочестивих по відношенню до правед-
них. Наприклад, коли цар Ной наказав, щоб Авіна-
дія було спалено (див. Мосія 17), і коли пророків 
забивали камінням до смерті (див. 3 Нефій 7:19), 
люди могли сподіватися, що Бог негайно покарає 
злочестивих. Бог дійсно спитає зі злочестивих за їхні 
діяння, але Він робить це у Свій власний час і спо-
сіб. Попросіть студентів продивитись 3 Нефій 9:5–12 
і визначити фрази, якими описується знищення 
злочестивих.

•	 Як	Господь	підтверджує	слова пророків?

3 Нефій 9:13–22. Господь прийме усіх, 
хто прийде до Нього зі скрушеним серцем 
і упокореним духом
Попросіть студентів уявити, що вони знаходяться в 
групі людей, які чують голос Спасителя у 3 Нефій 9. 
Тоді запропонуйте їм мовчки прочитати вірші 13–22. 

Нехай вони звернуть увагу на те, скільки разів Го-
сподь запрошував людей прийти до Нього.

•	 Про	що	нам	говорить	повторюваність	
запрошення Господа?

•	 Продивіться	3	Нефій	9:14.	Яким	чином	ви	відчу-
вали простягнуту до вас руку милості Господа?

•	 Як	Господь	благословив	вас,	коли	ви	прийшли	
до Нього?

Поясніть, що Ісус Христос дав чітко зрозуміти, 
що з жертвами тварин повинно “бути покінчено” 
і Його послідовники повинні приносити в жертву 
“скрушене серце і упокорений дух” (див. 3 Нефій 
9:19–20).

Перед тим, як обговорювати жертву скрушеного 
серця і упокореного духа, ви можете коротко пов-
торити мету жертвоприношення тварин і причину 
того, чому Спаситель сказав: “Я не прийматиму 
жодної з ваших жертв і ваших всеспалень” (3 Нефій 
9:19). Поясніть, що закон Мойсея вимагав прине-
сення в жертву тварин. Ці принесення були симво-
лом і прообразом Спокути (див. Мойсей 5:5–8; див. 
також 2 Нефій 25:24). Після Спокути Ісуса Христа 
вже не було потреби у жертвоприношенні тварин. 
Амулек навчав цієї істини роками раніше, коли ска-
зав, що кров, пролита Агнцем Божим, буде “великою 
і останньою жертвою”, яка буде “нескінченною і віч-
ною” (див. Алма 34:10). Іще він сказав: “Необхідно, 
… щоб був кінець кровопролиттю; тоді закон Мой-
сея буде виконано” (Алма 34:13). Праведні очікували 
кінця жертвоприношення тварин після того, як Син 
Бога віддав Свою кров.

•	 Якої	жертви,	згідно	з	3	Нефій	9:19–20,	Господь	
вимагає від нас? (Див. також Омній 1:26).

•	 Що,	на	вашу	думку,	означає	принести	в	жертву	
“скрушене серце і упокорений дух”?

Під час того як студенти обговорюють ці запитання, 
ви можете попросити їх прочитати вислів старій-
шини Д. Тодда Крістофферсона на с. 302 посібника 
для студентів. Цей вислів також доступний на DVD 
до цього посібника A . Запропонуйте студентам 
поміркувати про те, що зі свого боку вони робити-
муть, аби більш віддано принести Богові в жертву 
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“скрушене серце і упокорений дух”. Ви можете 
порадити студентам записати свої думки.

•	 Як	ми	можемо	більш	віддано	принести	цю	
жертву Господу?

Нехай студенти повернуться до 3 Нефій 9:20.

•	 Що	Господь	обіцяє	нам	в	обмін	на	принесення	в	
жертву скрушеного серця і упокореного духа?

Завершіть такою думкою старійшини Ніла А. 
Максвелла (1926–2004), з Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів:

“Підкоряючи свої бажання Богові, ви віддаєте 
Йому те єдине, що ви насправді можете дати 
Йому, єдине, що дійсно є вашим, щоб його 
давати. Не зволікайте надто довго, щоб знайти 
олтар або почати покладати на нього дар вашої 
волі! (Див. Ліягона, трав. 2004, с. 46; курсив 
згідно з оригіналом).

Запропонуйте студентам поміркувати про те, як 
вони можуть підкорити свою волю Богові.

3 Нефій 11:1–17. Явлення Ісуса Христа на 
Американському континенті свідчить про 
Його дійсне служіння та реальність Його 
воскресіння
Для того, аби створити атмосферу більшого бла-
гоговіння під час обговорення того, як Спаситель 
відвідав Американський континент, ви можете 
запропонувати класу заспівати або продекламувати 
гімн “Живе, живе Спокутар мій!” (Гімни, с. 69), “Ві-
рую в Христа” (Гімни, с. 67) або інший улюблений 
гімн про Спасителя.

Попросіть студентів під час того, як ви будете чи-
тати 3 Нефій 11:1–17, уявити себе серед очевидців 
приходу Ісуса Христа на Американський континент. 
Після цього поставте їм усі або кілька з наступних 
запитань:

•	 Як	люди	відреагували	на	явлення	Спасителя?

•	 Які	у	вас	виникали	думки	або	почуття,	коли	ви	
слухали цю розповідь?

•	 Що,	на	вашу	думку,	ви	б	відчували,	якби	були там?

Нехай один із студентів перечитає 3 Нефій 11:11, а 
інший студент прочитає УЗ 19:16–19    .

•	 Як	Спаситель	описав	Свої	страждання?

•	 Яким	чином	ми	можемо	виявляти	вдячність	за	
страждання Спасителя заради нас?

Нехай один із студентів перечитає 3 Нефій 11:14–15.

•	 Яке	усвідомлення	стосовно	масштабів	місії	Спаси-
теля	може	прийти	до	нас	завдяки	цим	віршам?	Що	
ми можемо дізнатися про турботу Спасителя за 
кожну людину?

Поясніть, що хоча поки що у нас не було нагоди 
фізично торкнутися рук і ніг Спасителя, ми можемо 
відчувати Його реальність і ділитися особистим 
свідченням про Нього. Запропонуйте студентам 
поділитися своїми свідченнями про Ісуса Христа. 
Свідчіть про дійсне служіння Спасителя у нашому 
житті сьогодні та реальність Його воскресіння.

3 Нефій 11:29. “Дух суперечок… від диявола”
Нехай студенти прочитають 3 Нефій 11:29    . Ви 
можете також спонукати їх виділити цей уривок і 
приділити час, щоб вивчити його напам’ять.

•	 За	яких	обставин	в	нашому	житті	найчастіше	ви-
никають суперечки?

•	 Що	допомагає	вам	згладжувати	суперечки?

За бажанням, можете поділитися історією, яку роз-
повів Президент Томас С. Монсон, на сс. 305–306 
посібника для студентів.

•	 Чому	небезпечно	дозволяти	сваркам	або	супереч-
кам залишатися невгамовними або невирішеними?

3 Нефій 11:31–41. Учення Христа містить віру, 
покаяння, хрищення і дар Святого Духа
Запросіть одного зі студентів процитувати четверте 
уложення віри. Тим часом напишіть на дошці таке:

	1.	Віра	в	Ісуса Христа

	2.	Покаяння

	3.	Хрищення

	4.	Дар	Святого Духа
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Скажіть студентам, що Спаситель наголошував 
на цих принципах і обрядах, навчаючи того, що 
називав “Мо[їм] вченн[ям]” (3 Нефій 11:31–32, 39). На 
дошці над вказаним переліком напишіть заголовок 
Учення Христа. Нехай студенти прочитають 3 Не-
фій 11:31–41 і знайдуть суть учення Спасителя.

•	 Що,	згідно	з	3	Нефій	11:39–41,	обіцяє	нам	Спаси-
тель, якщо ми будуємо на Його вченні?

Нехай студенти пробіжать очима 3 Нефій 11:21–28 
і підрахують, скільки разів у цих віршах Спаситель 
використовує слова христити або христитися 
(дев’ять разів).

•	 Чому	людей	потрібно	було	навчати	стосовно	
хрищення? (Див. 3 Нефій 11:28).

•	 На	які	запитання	стосовно	хрищення	відповіда-
ють ці вірші?

Поділіться вашим свідченням про важливість по-
стійно розвивати віру в Спасителя, каятися і понов-
лювати наші завіти хрищення, приймаючи причастя, 
щоб ми могли отримати Святого Духа й будувати 
наше життя на надійному фундаменті євангелії.
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3 Нефій 12–14

Вступ
Даний блок з Писань містить проповідь, яку во-
скреслий	Христос	виголосив	людям	на	землі	Ще-
дрій. Ця проповідь, яка дуже схожа з Проповіддю 
на горі, записаною в Матвій 5–7, вміщує принципи, 
які формують зразок для наслідування Спасителя та 
здобуття досконалості в прийдешньому житті. Пре-
зидент Гарольд Б. Лі (1899–1975), 11-й Президент 
Церкви, навчав, що у цій проповіді “Господар дав 
нам дещо з того, що розкриває Його власний доско-
налий характер, … і в цьому Він намітив нам план 
для нашого власного життя” (Учення Президентів 
Церкви: Гарольд Б. Лі, [2001], с. 200).

Як і більшість розділів цього посібника, даний роз-
діл вміщує більше матеріалу, ніж можна охопити за 
один урок. Оберіть ті ідеї для навчання, які най-
краще узгоджуються з потребами ваших студентів.

Вчення і принципи
•	 Заповіді	Блаженства—це	керівні	принципи	отри-

мання щастя (див. 3 Нефій 12:1–12).

•	 Ісус	Христос	є	Законодавцем	(див.	3 Нефій	
12:17–47).

•	 Ми	повинні	жити	за	євангелією,	керуючись	пра-
вильними причинами (див. 3 Нефій 13:1–6, 16–18).

•	 Послідовники	Ісуса	Христа	чують	і	виконують	
Його висловлювання (див. 3 Нефій 14).

Запропонований хід уроку
3 Нефій 12:1–12. Заповіді Блаженства—це 
керівні принципи отримання щастя
Поясніть, що вчення з 3 Нефій 12:3–12 (і з Матвій 
5:3–12) часто називаються Заповідями Блаженства. 
Попросіть студентів відкрити с. 308 посібника для 
студентів і прочитати перший абзац коментаря 
до 3 Нефій 12:3–12. Запропонуйте їм подивитися 
значення слова Блаженства. Запитайте їх, чому, на 
їхню думку, слово благословенні використовується 
на початку кожної Заповіді Блаженства.

Дайте студентам час для самостійного аналізу 3 Не-
фій 12:3–12. Порадьте їм звернутися до посібника 
для студентів для глибшого розуміння цих віршів. 
Попросіть їх перелічити вказані у цих віршах якості 

Розділ 41
3 Нефій 12–14

або умови, які можуть принести щастя. Тоді розді-
літь студентів на маленькі групи і попросіть їх поді-
литися своїми думками одне з одним, обговорюючи, 
як вказані у цих віршах якості і обставини можуть 
скеровувати нас у житті. Нехай один студент з 
кожної групи підсумує для решти класу думки всієї 
групи. Напишіть на дошці перелік ідей студентів. Ви 
можете поділитися спостереженням Президента Га-
рольда Б. Лі про те, що чотири Заповіді Блаженства 
мають справу з нашим особистим життям і стосун-
ками з Богом, а інші чотири торкаються наших сто-
сунків з іншими людьми (див. Учення Президентів 
Церкви: Гарольд Б. Лі, сс. 200–203).

Нехай студенти прочитають другий абзац ко-
ментаря до 3 Нефій 12:3–12 (с. 308 посібника 
для студентів).

•	 Як	кожне	з	блаженств	будується	на	попередньому?

3 Нефій 12:13–16. Ми повинні бути “сіллю 
землі” і світлом для інших людей
Попросіть одного зі студентів прочитати 3 Нефій 
12:13. Покажіть солянку. Попросіть студентів порів-
няти використання солі з впливом, який святі остан-
ніх днів можуть здійснювати на життя інших людей.

Попросіть одного зі студентів прочитати Учення і 
Завіти 101:39. Приверніть увагу студентів до зв’язку 
між укладанням завітів і тим, аби бути “сіллю землі”. 
Підкресліть те, що окрім надання їжі смаку, сіль 
може запобігати її псуванню.

•	 Коли	ми	дотримуємося	своїх	завітів	з	Господом,	
як ми стаємо спроможними захищати інших від 
духовного “псування”?

Прочитайте вислів старійшини Карлоса Е. Есея на 
с. 311 посібника для студентів (також доступний на 
DVD до цього посібника A ). Попросіть студентів 
поміркувати про те, що їм потрібно робити, аби 
зберігати свій “смак”.

Запропонуйте студентам прочитати 3 Нефій 12:14. 
Покажіть ліхтар або лампу. Запитайте студентів, як 
життя святих останніх днів може бути схожим на 
світло для інших людей.

Після того, як студенти дадуть відповіді, поставте 
ліхтар або незапалену свічку вертикально на парту 
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або на стіл (пам’ятайте, що відкрите полум’я не доз-
волено в церковних будівлях). Попросіть одного зі 
студентів прочитати 3 Нефій 12:15. Накрийте ліхтар 
або незапалену свічку чимось на зразок коробки.

•	 Що,	зрештою,	станеться	з	полум’ям	на	свічці,	
якщо її накрити?

•	 Як	можемо	ми	навмисно	або	ненавмисно	ховати	
наше світло?

Прочитайте 3 Нефій 12:16.

•	 Як	ми	можемо	виконувати	заповідь	“нехай	[наше]	
світло сяє” і не бути гордовитими? (Див. також 
3 Нефій 18:24).

3 Нефій 12:17–47. Ісус Христос є 
Законодавцем
До початку уроку підготуйте п’ять різних папірців. 
На кожному папірці напишіть по одному з таких 
уривків Писань, а також запитання:

 1. 3 Нефій 12:21–26. Як гнів може призвести до 
завдання шкоди?

 2. 3 Нефій 12:27–30. Як наші думки пов’язані з 
нашими вчинками?

 3. 3 Нефій 12:33–37. У цих віршах Спаситель нав-
чає, що ми повинні завжди бути вірними своєму 
слову. Як нечесна людина може позбавитися 
нечесності у своєму житті?

 4. 3 Нефій 12:38–42. До яких можливих наслідків 
може призвести ситуація, коли людина відповідає 
тим же на чиїсь образливі слова або вчинки?

 5. 3 Нефій 12:43–46. Як впливає на нас почуття недо-
брозичливості по відношенню до інших людей?

Попросіть одного зі студентів прочитати 
3 Нефій 12:19.

•	 Хто	дав	закон Мойсея?

Напишіть на дошці Ісус Христос є Законодавцем.

Поясніть, що у 3 Нефій 12:21–47 Спаситель згадує 
основи традиційного розуміння закону Мойсея, а 
тоді навчає вищому закону. Допоможіть студентам 
усвідомити, що коли в цих віршах Він використовує 
таку фразу, як “Ви чули, як це було сказано” або “Ось 
написано” Він представляє старе розуміння закону 

Мойсея. Коли Він каже щось на зразок: “Але Я кажу 
вам”, Він представляє вищий закон.

Розділіть клас на п’ять груп. Дайте кожній групі 
один з папірців, які ви підготували до початку уроку 
(див. початок цієї ідеї для навчання). Попросіть 
їх разом прочитати уривок з Писань і обговорити 
пов’язане з ним запитання. Деякі групи знайдуть 
додаткову допомогу на сс. 312–313 посібника для 
студентів. Попросіть кожну групу підготувати для 
решти класу презентацію, під час якої вони:

 1. Прочитають вголос уривок з Писань.

 2. Підсумують розуміння закону Мойсея згідно з 
поданим в уривку.

 3. Дадуть відповідь на вказане на папірці запитання.

 4. Порадять, яким чином нам у житті потрібно сліду-
вати вищому закону.

(Стосовно вірша 43, зверніть увагу на те, що Старий 
Завіт не містить жодного положення закону Мойсея, 
в якому б людям наказувалося любити своїх ближніх 
і ненавидіти своїх ворогів. Це, скоріш за все, було 
вигадкою, яка прижилася серед дому Ізраїля після 
днів Мойсея і стала прийнятною як філософія, пов’я-
зана з законом Мойсея).

3 Нефій 12:48. Ми можемо стати досконалими
Попросіть одного зі студентів прочитати 
3 Нефій 12:48.

•	 Як	для	нас	можливо	дотримуватися	цієї	заповіді?	
(Для глибшого розуміння направте студентів до 
вислову Президента Джеймса Е. Фауста на с. 314 
посібника для студентів).

Попросіть одного зі студентів вийти наперед перед 
класом. Поясніть, що в даній демонстрації місце по-
переду класу являє собою теперішнє становище сту-
дента в його зусиллях досягти досконалості, а місце 
в кінці класу являє собою досконалість. Попросіть 
цього студента зробити крок у напрямі кінця класу.

•	 Чи	досягли	вже	він	(або	вона)	досконалості?

•	 Чи	був	цей	крок	даремним	через	те,	що	не	провів	
його (або її) через весь шлях до досконалості?

•	 Як	він	(або	вона)	колись	досягнуть	досконалості?
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Допоможіть студентам зрозуміти, що ми повинні 
продовжувати робити крок за кроком, якщо праг-
немо колись досягти нашої кінцевої мети стати до-
сконалими. Аби підсумувати цю думку, прочитайте 
наступний вислів пророка Джозефа Сміта:

“Коли ви піднімаєтеся драбиною, то повинні 
стати на першу сходинку і підніматися крок за 
кроком, поки не дістанетеся верху; так само і 
з принципами євангелії—ви повинні почати з 
перших і просуватися далі, поки не пізнаєте всі 
принципи піднесення. Але це пізнання прийде 
вже через довгий час після того, як ви пройдете 
крізь завісу” (Основи євангелії, с. 282).

Якщо ви бачите, що студентам потрібне додаткове 
заохочення щодо заповіді Спасителя бути доскона-
лими, ви можете запропонувати їм прочитати вислів 
Президента Спенсера В. Кімбола на с. 314 посібника 
для студентів.

Перед тим, як завершити обговорення, допоможіть 
студентам зрозуміти, що для досягнення досконало-
сті ми повинні виявляти віру в Ісуса Христа і Його 
Спокуту й прийти до Нього. Навіть після всього, що 
ми здатні зробити, без сили Спокути наших зусиль 
буде недостатньо. Коли ви будете ділитися цією 
істиною, то можете попросити студентів прочитати 
Мороній 10:32–33 та Учення і Завіти 76:50—53, 69–70. 
Попросіть студентів описати зв’язок між милістю 
Бога і досягненням нашої мети бути досконалими.

3 Нефій 13:1–6, 16–18. Ми повинні жити 
за євангелією, основуючись на вірних 
спонуканнях
Напишіть на дошці наведені далі посилання 
на Писання:

3	Нефій	13:1–4

3	Нефій	13:5–6

3	Нефій	13:16–18

Попросіть студентів прочитати кожне посилання 
на Писання і підготувати виступ про його значення 

(ви можете пояснити, що слово милостиня означає 
пожертвування, зокрема, грошима або їжею, щоб 
допомогти бідним). До кожного уривку з Писань 
поставте такі запитання:

•	 Яке	попередження	дав	Спаситель	щодо	того,	як	
ми даємо милостиню (або того, як ми молимося 
чи постимося)?

•	 Назвіть	приклади	належних	способів	допомоги	
бідним (або належні шляхи того, як молитися чи 
поститися)?

Якщо, на вашу думку, студенти потребують додат-
кового обговорення стосовно дотримання заповідей 
з-за вірних причин; ви можете запропонувати їм 
прочитати Мороній 7:6–9, а також вислів старій-
шини Далліна Х. Оукса на сс. 398–399 посібника 
для студентів.

3 Нефій 13:7–13. Спаситель навчав нас,  
як треба молитися
Аби продивитися пораду Спасителя стосовно 
молитви, запропонуйте студентам по черзі, кожен 
по віршу, прочитати 3 Нефій 13:7–13. Після прочи-
тання кожного вірша попросіть студентів висловити 
своїми словами один або кілька принципів з цього 
вірша. Тоді запитайте, чи бажає хтось поділитися 
додатковими думками або особистим досвідом, по-
в’язаними з цим віршем.

3 Нефій 13:19–24. “Жоден чоловік не може 
служити двом хазяям”
Напишіть на дошці наступну цитату президента 
Меріона Дж. Ромні (1897–1988), з Першого Прези-
дентства, (цитовано з “The Price of Peace,” Ensign, 
Oct. 1983, 6):

“Є	люди,	які	намагаються	служити	Господу,	не	
ображаючи	диявола”,	—Меріон	Дж. Ромні

•	 Що,	на	вашу	думку,	означає	цей вислів?

•	 Чим	даний	вислів	схожий	з	віршем	3	Нефій	13:24?

Поділіться такою порадою від Президента Джеймса 
Е. Фауста (1920–2007):
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“Сьогодні багато з нас намагаються служити 
двом господарям—Господу та нашим влас-
ним егоїстичним інтересам—щоб не образити 
диявола. Вплив Бога, нашого Вічного Батька, 
спонукає нас, благає нас і надихає йти за Ним. 
На противагу цьому сила Сатани спонукає нас 
не вірити і нехтувати Божими заповідями.

Старійшина [Маріон Дж.] Ромні [навчав]: “На-
слідки вибору [смертної людини] підпорядко-
вуються принципу “все, або нічого”. Їй ніяк не 
вдасться уникнути впливу цих протилежних 
сил. Неминуче її буде вести одна чи інша сила. 
Її, дарована Богом, свобода волі дає їй силу і 
можливість зробити вибір. Але вона повинна 
обрати. Бо ж вона не може одночасно слу-
жити їм обом” (“Serving the Lord and Resisting 
the Devil,” Ensign, Sept. 1995, 2, 4; див. також 
Conference Report, Oct. 1962, 94).

3 Нефій 13:25–34. Ми повинні шукати 
“найперше… царства Бога і Його 
праведності”
Поясніть, що в 3 Нефій 13:25–34 Спаситель звернувся 
зі Своїми настановами до Його дванадцятьох нефій-
ських учнів, які мали присвятити весь свій час цер-
ковному служінню. Однак усі члени Церкви можуть 
застосовувати у своєму житті уривок з 3 Нефій 13:33.

Попросіть одного зі студентів прочитати 
3 Нефій 13:33.

•	 Що	це	означає	для	вас?	(Послухайте	не	одну,	
а кілька відповідей).

3 Нефій 14. Послідовники Ісуса Христа чують 
і виконують Його висловлювання
Візьміть в одну руку камінь, а в іншу—пісок. Доз-
вольте піску просипатися між вашими пальцями.

•	 На	якому	з	цих	двох	матеріалів	ви	б	скоріш	за	все	
збудували	будинок? Чому?

Після короткого обговорення запропонуйте одному 
зі студентів прочитати 3 Нефій 14:24–27.

•	 Які	дві	дії,	згідно	зі	словами	Спасителя,	ми	зро-
бимо, якщо є мудрими?

•	 Чому	обидві	ці	дії	необхідні	для	того,	аби	ми	
успадкували вічне життя?

Напишіть на дошці такі слова:

Слова Спасителя з 3 Нефій 14

вірші	1–2
вірші	3–5
вірш	6
вірші	7–11
вірш	12
вірші	13–14
вірші	15–20
вірші	21–23

Попросіть студентів прочитати подумки кожен з 
восьми уривків з Писань, які ви написали на дошці. 
Скажіть їм, що кожен уривок містить пораду Спа-
сителя щодо певного аспекту праведної поведінки. 
Після того як у них було достатньо часу на опрацю-
вання уривків, попросіть їх визначити аспекти пра-
ведної поведінки, яких Спаситель вимагає від Своїх 
послідовників. (Вірші 1–2: судити праведно; вірші 
3–5: зосереджуватися на власних помилках, а не на 
помилках інших; вірш 6: виявляти повагу до священ-
ного; вірші 7–11: прагнути особистого одкровення 
у відповідь на наші запитання; вірш 12: ставитися 
до інших так, як ми б хотіли, щоб ставилися до нас; 
вірші 13–14: вибирати шлях євангелії, який веде до 
вічного життя; вірші 15–20: іти за істинними проро-
ками; вірші 21–23: виконувати волю Бога).

Розділіть клас на вісім груп. Дайте завдання кожній 
групі підготувати невеличку презентацію, присвя-
чену одному з вказаних вище аспектів праведної 
поведінки. Презентація повинна тривати не більше 
ніж дві-три хвилини. Кожна презентація може відбу-
ватися за таким планом:

 1. Визначити аспект праведної поведінки.

 2. Поділитися уривком з будь-якого з Головних 
трудів, який допоможе нам краще зрозуміти суть 
даного аспекту праведної поведінки.
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3 Нефій 12–14

 3. Поділитися сучасним прикладом важливості да-
ного аспекту праведної поведінки і його доречні-
стю в нашому житті сьогодні.

 4. Поділитися особистим свідченням щодо певного 
аспекту праведної поведінки та благословень, 
які приходять, коли ми робимо його складовою 
власного життя.

Під час того як групи виступатимуть, записуйте на 
дошці відповідні аспекти праведної поведінки. Якщо 
записувати їх на дошці проблематично, то підго-
туйте заздалегідь плакат і вивісіть його під час цієї 
частини уроку.

Запропонуйте кожному студенту подумки визначити 
один з аспектів праведної поведінки, на якому йому 
слід зосередитися. Ви можете виділити час для того, 
аби студенти записали в блокнот або на аркуш па-
перу свої думки та цілі для удосконалення.

Для того, щоб переглянути попередню ідею для 
навчання або завершити весь урок, ви можете 
прочитати або перечитати завершення Спасителем 
Його проповіді, яка знаходиться в 3 Нефій 14:24–27. 
Поділіться вашими думками про те, що означає 
будувати на надійній основі. Спонуйкайте студентів 
дотримуватися поради Спасителя чути Його вислов-
лювання і виконувати їх (див. вірш 24). Ви можете 
також запросити студентів проспівати гімн “Я Божеє 
дитя” (Гімни, с. 186) як нагадування про те, чому ми 
бажаємо виконувати принципи цієї проповіді.

3 Нефій 14:6. До “того, що святе”, слід 
ставитися з обережністю
Запитайте студентів, що, на їхню думку, означає 
символізм у 3 Нефій 14:6. Порадьте їм зробити 
перехресне посилання між 3 Нефій 14:6 та Учення і 
Завіти 63:64. Поясніть, що “[те], що святе” (3 Нефій 
14:6)—це все, пов’язане з особливою духовною 
природою, зокрема, відповідь на молитву, благосло-
вення священства, особисте одкровення, священний 
досвід тощо.

•	 Чому	небезпечно	говорити	про	священний	досвід	
з людьми, які не можуть або не бажають цього 
зрозуміти?

•	 Як	може	порада,	яка	міститься	в	Ученні	і	
Завітах 63:64, підказати нам, як ділитися 
священним досвідом?

3 Нефій 14:12. “Золоте правило”
Прочитайте 3 Нефій 14:12, що відомо як 
Золоте правило.

•	 Яким	чином	у	Золотому	правилі	віддзеркалю-
ються інші принципи проповіді Спасителя?

Запропонуйте студентам розповісти про випадки, 
коли вони мали користь від цього принципу.
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Розділ 42

Вступ
Коли Спаситель навчав людей Нефія, Він назвав 
Себе як “закон і світло” (3 Нефій 15:9) і як “пастир” 
Свого народу (див. 3 Нефій 15:17, 21; 16:3). Ці ти-
тули можуть покращити наше розуміння служіння 
Спасителя серед нефійців. Він завжди був “законом” 
і “світлом”, але ізраїльтяни не бажали дотримуватися 
повноти Його закону, і тому від них вимагалося 
жити за нижчим законом, доки вони не будуть готові 
прийти до “істинного світла, яке засвічує кожну лю-
дину” (див. УЗ 93:2). На Американському континенті 
Ісус Христос, Добрий пастир, навчав деяких з Його 
“інших овець” (3 Нефій 15:17) та закликав їх іти за 
Ним—джерелом істинного світла.

Цей блок віршів з Писань закінчується зворушливою 
духовною подією, яка сталася серед нефійців на 
землі	Щедрій.	Тут	буде	дуже	доречно	поділитися	
свідченням про любов Ісуса Христа до нас. Ви мо-
жете порадити студентам обдумувати і молитися, як 
це заповідав нефійцям Спаситель, щоб це допомогло 
їм підготуватися до кращого розуміння особи Спаси-
теля і Його вчень. Аби підкріпити ідеї для навчання 
до 3 Нефій 17, ви можете показати чотирихвилин-
ний відеофільм “Моя радість повна”, з DVD Фільми 
за Книгою Мормона (каталожний номер 54011).

Вчення і принципи
•	 Ісус	Христос	дав	і	виконав	закон	Мойсея	

(див. 3 Нефій 15:1–10).

•	 Спаситель	сказав,	що	“інші	вівці”	почують	Його	
голос (див. 3 Нефій 15:11–24; 16:1–6).

•	 Обдумування	і	молитва	допомагають	нам	зрозу-
міти слова Ісуса Христа (див. 3 Нефій 17:1–4).

•	 Спаситель	має	співчуття	і	милість	до	Свого	на-
роду (див. 3 Нефій 17:5–25).

Запропонований хід уроку
3 Нефій 15:1–10. Ісус Христос дав і виконав 
закон Мойсея
Поясніть студентам таку ситуацію: Уявіть, що ви жи-
вете у суспільстві, де поведінка людей визначається 
суворими і чітко прописаними законами. Тоді настає 
день, коли людей просять жити за новим законом, 
який менш зосереджений на деталях поведінки 

Розділ 42
3 Нефій 15–17

людей, а більш—на намірах їхніх вчинків та особи-
стій відповідальності.

•	 Як	цей	закон	може	вплинути	на	поведінку людей?

•	 Якщо	ви	житимете	за	новим	законом,	що	визнача-
тиме ваш успіх або невдачу?

Попросіть одного зі студентів прочитати 3 Нефій 
1:24–25.

•	 Який	закон,	згідно	зі	знаннями	людей,	одного	дня	
буде виповнений?

Попросіть одного зі студентів прочитати 3 Нефій 
15:1–10.

•	 Прочитавши	ці	вірші,	що	ви	можете	сказати	про	
владу Спасителя над законом Мойсея? (Напишіть 
відповіді студентів на дошці).

•	 Що,	на	вашу	думку,	мав	на	увазі	Ісус	Христос,	
сказавши, що Він є “законом” і “світлом”?

•	 Спаситель	сказав:	“Подивіться	на	Мене”	(3	Не-
фій	15:9).	Що	це	означає	для	вас?	Яким	чином	
наша любов до Господа впливає на те, наскільки 
уважно ми дивимося на Нього і йдемо за Ним?

3 Нефій 15:11–24; 16:1–6. Спаситель сказав, 
що “інші вівці” почують Його голос
Покажіть глобус або карту світу. (Якщо у студентів є 
нове Трикнижне видання, вони можуть знайти карту 
світу наприкінці книги в розділі під назвою “Карти 
та покажчик географічних назв”, карта 7). Нехай 
студенти визначать, де знаходилася Господня вівця 
з Нового Завіту. (Свята земля, що знаходиться на 
Близькому Сході). Запросіть одного зі студентів про-
читати Іван 10:11–16. Тоді попросіть студентів поста-
вити ці вірші перехресним посиланням до 3 Нефій 
15:16–20. Попросіть їх визначити основне місце-
знаходження “інших овець”, про яких Ісус Христос 
згадував у Іван 10. (Будьте обережні, аби уникати 
будь-яких зловживань щодо конкретної території).

•	 Як	багато	знали	юдеї	про	“інших	овець” Господа?

•	 Чому	Ісус	не	дав	юдеям	інформацію	про	Своїх	
“інших овець”? (Див. 3 Нефій 15:18–20).

•	 Що	це	за	іновірці,	про	яких	Спаситель	говорить	
у 3 Нефій 15:22–23?

Поділіться таким поясненням слова іновірці:
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3 Нефій 15–17

“Слово іновірці має в Писаннях кілька значень. 
Деколи воно стосується людей неізраїльського 
походження, іноді—неюдейського, а інколи—
тих народів, які не мають євангелії, хоч у їхніх 
жилах може текти частина ізраїльської крові. 
Вживання цього слова в останньому значенні 
особливо характерне для Книги Мормона і 
книги Учення і Завіти” (Путівник по Писаннях, 
“Іновірці”, scriptures .lds .org).

•	 Як,	згідно	з	віршами	22–23,	іновірці	могли	почути	
голос Господа? (Див. також 1 Нефій 10:11).

Прочитайте зі студентами 3 Нефій 16:1–3. Запи-
тайте їх, чи мають вони гадку про те, ким були ті 
“інші вівці”.

Порадьте студентам поставити 3 Нефій 16:1–3 пере-
хресним посиланням до 2 Нефій 10:22; 29:12–14; а 
також 3 Нефій 17:4.

Поділіться таким висловом старійшини Брюса Р. 
Мак-Конкі (1915–1985), з Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів:

“Чи не відвідав їх [інші коліна Ізраїля] Ісус 
після Свого служіння серед нефійців? Відпо-
відь: звичайно ж відвідав, в одному чи багатьох 
місцях—згідно з Його цілями. Там Він зібрав їх 
у точно такий же спосіб, як Він зібрав нефійців 
на	землі	Щедрій,	аби	вони	теж	могли	почути	
Його голос і відчути сліди від цвяхів на Його 
руках і ногах. У цьому не може бути ніяких 
сумнівів” (The Millennial Messiah: The Second 
Coming of the Son of Man [1982], 216; курсив 
згідно з оригіналом).

3 Нефій 16:8–20. Спаситель дав застереження 
людям в останні дні
Напишіть на дошці такі запитання:

Що	призведе	до	страждань	і	іновірців,	і	
дітей Ізраїля?

Що	станеться	в	останні	дні	з	тими,	хто	
не покаявся?

Які	благословення	приходять	до	тих,	хто кається?

Розділіть клас на групи по двоє. Нехай кожен 
продивиться 3 Нефій 16:8–20. Тоді попросіть ко-
гось знайти попередження і обіцяння іновірцям, 
а іншого—попередження і обіцяння дітям Ізраїля. 
Також попросіть їх обговорити разом відповіді до 
запитань на дошці. Нехай студенти через якийсь час 
поділяться з класом своїми знахідками.

3 Нефій 17:1–4. Обдумування і 
молитва допомагають нам зрозуміти 
слова Ісуса Христа
Запропонуйте студентам опрацювати 3 Нефій 
17:1–3. Порадьте їм позначити слова, які описують 
наш процес здобуття розуміння Господніх слів. По-
просіть їх поділитися своїми відповідями.

•	 Яким	чином	ці	слова	можна	застосувати	до	того,	
хто відвідує клас інституту, причасні збори, храм? 
Яким чином це можна застосувати до особистого 
вивчення Писань?

•	 Чому	обдумування	потрібне	для	глибшого	розу-
міння євангелії?

3 Нефій 17:5–25. Спаситель має співчуття і 
милість до Свого народу
Нехай один із студентів прочитає 3 Нефій 17:5–15. 
Попросіть студентів визначити якості, виявлені 
Господом у Його стосунках з людьми. Напишіть 
їхні відповіді на дошці. Відповіді можуть бути 
такими, як:

 1. Він має співчуття (див. вірш 6).

 2. Він—милосердний (див. вірш 7).

 3. Він розуміє наші потреби (див. вірш 8).

 4. Він сповнений силою (див. вірш 9).

 5. Він любить малих дітей (див. вірш 11).

 6. Він ненавидить гріх (див. вірш 14).

 7. Він молився Батькові (див. вірш 15).
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Розділ 42

Прочитайте такий вислів Президента Езри Тефта 
Бенсона (1899–1994), 13-го Президента Церкви:

“Та людина є найвеличнішою, найбільш бла-
гословенною і радісною, чиє життя більш за 
все схоже на приклад Христа. Це не має нічого 
спільного із земним багатством, владою чи 
престижем. Єдине істинне мірило величі, на-
явності благословень і радості полягає в тому, 
наскільки життя може наблизити [людину], 
щоб стати схожою на Господаря Ісуса Христа” 
(“Jesus Christ—Gifts and Expectations,” Ensign, 
Dec. 1988, 2).

Запропонуйте одному зі студентів прочитати 
вірші 16–25, тоді як інші студенти будуть подумки 
обмірковувати описані в них священні події. Не-
хай студенти уявлять, як би це було, якщо б вони 
були присутні під час відвідування Спасителя. Тоді 
поміркуйте над необхідністю використання од-
ного або всіх наступних запитань для проведення 
обговорення:

•	 Що,	на	вашу	думку,	ви	б	відчували,	якби	були	
свідком цих подій?

•	 Який	вплив	це,	скоріш	за	все,	мало	б	на вас?

•	 Що	саме	з	цієї	події	справило	б	на	вас	найглибше	
враження? Чому?

Аби наголосити на любові Спасителя до малих ді-
тей, попросіть студентів прочитати Матвій 19:13–14.

•	 Про	що	ми	можемо	дізнатися	завдяки	діям	Спаси-
теля стосовно малих дітей?

Запропонуйте студентам поділитися своїми думками 
або почуттями стосовно цієї розповіді.

За бажанням, можна поділитися таким сучасним 
прикладом любові до малих дітей, який розповів 
старійшина Едуардо Айала, сімдесятник:

“Одним з найвеличніших виявів любові до 
дітей, який я будь-коли бачив, стався, коли я 
служив	президентом	колу	в	Чилі.	Президент	
Спенсер	В.	Кімбол	приїхав	до	Чилі,	щоб	від-
відати	конференцію	території.	Члени	Церкви	
з чотирьох країн зустрілися разом на стадіоні, 
який вміщував близько п’ятнадцяти тисяч лю-
дей. Ми спитали Президента Кімбола, що він 
хотів би зробити після конференції. З очами 
повними сліз він сказав: “Я хотів би побачитися 
з дітьми”. Один з провідників священства по мі-
крофону оголосив, що Президент Кімбол хотів 
би потиснути руку кожної дитини на стадіоні 
або благословити її. Люди були вражені—за-
панувала повна тиша. Зі сльозами на очах, 
Президент Кімбол по черзі привітався з майже 
двома тисячами дітей, потискаючи їм руки, 
або цілуючи їх, або покладаючи свої руки на 
їхні голови і благословляючи їх. Діти з великим 
благоговінням дивилися на нього і також пла-
кали. Він сказав, що ніколи в житті не відчував 
такого Духа. То був приголомшливий момент в 
житті всіх членів Церкви, що були там” (у Janet 
Peterson and Eduardo Ayala, “Friend to Friend,” 
Friend, Mar. 1996, 6–7).
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3 Нефій 18–19

Вступ
У 3-му Нефії 18–19 ми читаємо про вчення Спаси-
теля стосовно причастя, молитви та напарництва 
Святого Духа. Уважно вивчаючи ці вчення, студенти 
краще зрозуміють, чому вони причащаються. Вони 
дізнаються як наблизитися до їхнього Небесного 
Батька в молитві і як щодня зберігати напарництво 
Святого Духа.

Вчення і принципи
•	 Коли	ми	достойно	причащаємося,	то	стаємо	

гідними напарництва Святого Духа (див. 3 Нефій 
18:1–14, 28–32).

•	 Молитви	сказані	з	вірою	допомагають	нам	здійс-
нити наші праведні бажання і захищають нас від 
обману Сатани (див. 3 Нефій 18:15–21).

•	 Члени	Церкви	повинні	простягати	руку	дружби	
усім людям (див. 3 Нефій 18:22–32).

•	 Напарництво	Святого	Духа	даровано	нам,	коли	
ми прагнемо його і гідні цього (див. 3 Нефій 
19:6–13, 20–21).

•	 Ісус	Христос	є	нашим	Заступником	перед	Батьком	
(див. 3 Нефій 19:15–23).

Запропонований хід уроку
3 Нефій 18:1–14, 28–32. Коли ми достойно 
причащаємося, то стаємо гідними 
напарництва Святого Духа
Прочитайте 3 Нефій 18:1–14, 28–32 разом зі студен-
тами. Попросіть їх знайти принаймні п’ять важливих 
істин, про які навчав Спаситель стосовно причастя. 
Попросіть студентів поділитися знайденим. Попро-
сіть одного зі студентів записати відповіді на дошці.

Президент Джеймс Е. Фауст (1920–2007), з Першого 
Президентства, пояснив, що наша гідність причаща-
тися тісно пов’язана з тим, чи маємо ми напарництво 
Святого Духа:

Розділ 43
3 Нефій 18–19

“Гідно причащаючись освяченим хлібом і во-
дою в пам’ять Спасителевої жертви, ми свід-
чимо Богу Батькові, що готові взяти на себе ім’я 
Його Сина, завжди пам’ятати Його і дотриму-
ватися Його заповідей, які Він дав нам. Якщо 
ми робитимемо це, то Його Дух завжди буде з 
нами” (у Conference Report, Apr. 1998, 20; або 
Ensign, May 1998, 18).

Попросіть студентів прочитати причасні молитви в 
Mороній 4:3 та 5:2. Запропонуйте їм позначити, що 
відповідно до цих віршів, ми маємо робити, аби на-
солоджуватися напарництвом Святого Духа. Нехай 
вони поділяться своїми відповідями.

•	 Яким	чином	те,	що	ми	завжди	пам’ятаємо	Спаси-
теля, допоможе нам завжди мати Його Духа?

Ви можете заохотити студентів прочитати вислов-
лювання старійшини Далліна Х. Оукса на с. 324 у 
посібнику для студентів. У цьому висловлюванні 
старійшина Оукс пояснив зв’язок між тим, коли ми 
гідно причащаємося, і коли нам служать ангели.

3 Нефій 18:15–21. Молитви сказані з вірою 
допомагають нам здійснити наші праведні 
бажання і захищають нас від обману Сатани
Поясніть, що для того, щоб Дух завжди був з 
нами, ми повинні мати міцні стосунки з Богом за 
допомогою молитви.

•	 У	чому	різниця	між	справжньою	молитвою	і	про-
сто промовлянням молитви?

•	 Як	молитва	зміцнила вас?

Попросіть одного зі студентів прочитати 3 Нефій 
18:15, 18.

•	 Що	у	цих	віршах	повеліває	нам	зробити	
Спаситель? Чому?

•	 Що,	на	вашу	думку,	означає	“завжди	пиль-
нувати і молитися”? Як це допомагає нам 
протистояти спокусі?
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•	 Після	того,	як	Спаситель	наказав	Своїм	дванадця-
тьом учням “завжди пильнувати і молитися”, Він 
дав те саме повеління всім людям (див. 3 Нефій 
18:15–18).	Чого	ви	можете	навчитися	з	того	факту,	
що Спаситель навчав “завжди пильнувати і моли-
тися” і учнів, і натовп?

Попросіть одного зі студентів прочитати 3 Нефій 
18:19–21. Потім попросіть усіх студентів повторити 
вірш 20: “І чого б ви не попросили у Батька в Моє 
ім’я, того, що є правильним, віруючи, що отримаєте, 
ось це буде дано вам”. Подумайте над тим, як ви-
користати наступні питання для обговорення, щоб 
допомогти студентам більш глибоко обміркувати 
цей вірш:

•	 Чому,	на	вашу	думку,	нам	потрібно	молитися	в	
ім’я Ісуса Христа?

•	 Що,	на	ваш	погляд,	означає	фраза	“того,	що	є	
правильним” у цьому уривку? (Ви також можете 
попросити студентів відкрити Яків 4:3).

Прочитайте зі студентами Учення і Завіти 46:30.

•	 Що,	відповідно	до	цього	вірша,	є	ключем	до	того,	
щоб просити те, що є правильним?

Пересвідчіться, що студенти розуміють, що навіть 
любляче прохання заради інших, таке як зцілення 
члена сім’ї, повинно бути за волею Господа, щоб 
бути правильним.

Поділіться наступним свідченням Президента 
Гордона Б. Хінклі (1910–2008), 15-го Президента 
Церкви:

“Бог, наш Вічний Батько, живе. Він Творець 
і Правитель Всесвіту, але водночас Він і наш 
Батько. Він Всемогутній і стоїть над усім. Ми 
можемо	досягати	Його	в	молитві.	…	Чи	чує	Він	
молитву	дитини?	Звичайно	ж,	чує.	Чи	відповідає	
Він на неї? Звичайно ж, відповідає. Не завжди 
так, як ми, можливо, бажаємо, але Він відпові-
дає. Він чує і відповідає” (Teachings of Gordon B. 
Hinckley [1997], 468).

Ви можете запросити одного або більше студентів 
поділитися їхнім досвідом в отриманні відповідей на 
молитву. (Будьте чуйними, пам’ятаючи про приват-
ність молитви). Поділіться своїм свідченням про те, 
як Небесний Батько скеровує і благословляє нас, 
коли ми молимося Йому з вірою.

3 Нефій 18:22–32. Члени Церкви повинні 
простягати руку дружби усім людям
Нагадайте студентам про те, що провідники Церкви 
попросили нас допомагати менш активним членам 
Церкви, новим членам Церкви і тим людям, які не 
є членами Церкви. Ця порада не є новою. Нехай 
студенти прочитають 3 Нефій 18:22–25.

•	 Що	в	цих	віршах	членам	Церкви	
наказується робити?

Президент Гордон Б. Хінклі радив:

“Кількість навернених постійно зростає, і ми 
повинні докладати все більших зусиль, щоб 
допомогти їм у їхніх пошуках шляху. Кожному 
з них потрібні три речі: друг, відповідальність і 
насичення “добрим словом Бога” (Мороній 6:4). 
Наш обов’язок і нагода—забезпечити їх цим” 
(у Conference Report, Apr. 1997, 66; або Ensign, 
May 1997, 47).

Порада Президента Хінклі також може стосува-
тися і тих, хто ще не є членами Церкви. Заохотьте 
студентів подумати про когось, кого вони могли 
б запросити дізнатися більше про євангелію або 
відвідати церковні збори чи захід. Ця людина може 
бути іншого віросповідання, менш активним членом 
Церкви, або новим членом Церкви.

•	 У	чому	різниця	між	тим,	коли	запрошують	просто	
як друзі і коли запрошують через завдання, яке 
вони отримали?

Поділіться наступним висловлюванням старійшини 
М. Рассела Балларда, з Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів, (яке також доступне на DVD до цього 
посібника A ):
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3 Нефій 18–19

“Брати і сестри, моє послання є нагальним, 
оскільки нам потрібно зберегти у повному това-
ристві багатьох новонавернених і повернути до 
активності багатьох менш активних. Я закликаю 
вас бути більш дружніми і розвивати справжні 
християнські товариські стосунки навколо себе. 
Новонавернений член Церкви або той, який 
недавно повернувся до активності в Церкві, 
мають відчувати тепло того, що вони потрібні 
і їх радо запрошують бути повноправними 
членами	Церкви.	Члени	Церкви	і	провідники	
Церкви повинні насичувати і любити їх так 
само, як робив би це Ісус” (у Conference Report, 
Oct. 1988, 36; або Ensign, Nov. 1988, 29).

Заохотьте студентів з молитвою подумати над тим, 
як вони можуть товаришувати з людьми, про яких 
вони думали,—товаришувати не виконуючи зав-
дання, а від щирої любові до них. Запропонуйте 
студентам поставити 3 Нефій 18:22–25 перехресним 
посиланням до Mороній 6:4. Приділіть час, щоб об-
говорити з класом шляхи того, як запросити людей 
брати участь в інституті релігії.

Поясніть, що ми можемо допомагати спасати дітей 
Небесного Батька. Поділіться наступною історією 
про Президента Томаса С. Монсона, коли йому було 
десь 12–13 років. Якось він плив по річці Прово-Рі-
вер на великій надувній камері. Коли він доплив до 
місця, де течія річки була найшвидшою, то побачив, 
як молоду дівчину затягало у підступну водоверть. 
Прочитайте цю історію, наведену нижче, або вико-
ристайте відеофрагмент на DVD до цього посібника, 
в якому студенти можуть побачити, як Президент 
Монсон сам розповідає цю історію В .

“Я почув несамовиті крики: “Спасіть її! Спасіть 
її!” … Я побачив, як маківка її голови втретє зни-
кає під водою, перебуваючи на порозі водяної 
могили. Я простягнув руку, схопив її за волосся 
і, перетягнувши через камеру, взяв її на руки. Зі 
своїм дорогоцінним вантажем я повеслував на 
камері до заводі, де був низький берег і по-
вільніша течія, і де на дівчинку чекали родичі 
й друзі. Вони обіймали й цілували вимучену 
дівчинку, вигукуючи: “Дяка Богові! Дяка Богові, 
ти жива!” Потім вони обіймали і цілували мене. 
Я був збентежений і, швидко повернувшись 
до своєї камери, продовжив плавання течією у 
напрямку мосту Вівіан Парк. Вода було холод-
ною, але мені не було холодно, бо мене спов-
нювали теплі почуття. Я усвідомив, що врятував 
життя. Небесний Батько почув вигуки “Спасіть 
її! Спасіть її!” і дозволив мені, диякону, пропли-
вати повз цього місця саме в той час, коли я був 
потрібен. Того дня я дізнався, що найприєм-
нішим почуттям у смертному житті є усвідом-
лення того, що Бог, наш Небесний Батько, знає 
кожного з нас і великодушно дозволяє нам бути 
свідками Його божественної сили спасати і роз-
діляти її з Ним” (у Conference Report, Oct. 1995, 
65–66; або Ensign, Nov. 1995, 49).

•	 Які	паралелі	ви	можете	провести	між	випадком,	
який стався з Президентом Монсоном на річці, 
і нашим товаришуванням з тими, хто цікавиться 
Церквою, новими членами Церкви або менш 
активними членами Церкви?

Попросіть одного зі студентів прочитати 
3 Нефій 18:26.

•	 До	кого	тут	звертається	Спаситель?

Прочитайте зі студентами 3 Нефій 18:28–29.

•	 Чому,	на	вашу	думку,	важливо	розуміти,	що	ці	
вірші стосуються лише провідників священства, а 
не всіх членів Церкви? (Ми не маємо права судити 
про гідність іншої людини причащатися. Це від-
повідальність самої людини та його чи її єпископа 
або президента філії).
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Прочитайте з класом 3 Нефій 18:30–32.

•	 Яких	конкретно	настанов	у	цих	віршах	повинні	
дотримуватися всі члени Церкви? (Ви можете 
записати відповіді студентів на дошці).

Допоможіть студентам зрозуміти, що хоча, можливо, 
вони і не будуть служити у таких покликаннях, як 
єпископ або президент колу, у них є можливість 
бути корисними, дружніми і молитися про благопо-
луччя інших людей.

3 Нефій 19:6–13, 20–21. Напарництво 
Святого Духа даровано нам, коли ми 
прагнемо його і гідні цього
До початку уроку зробіть копії роздаткового матері-
алу зі с. 174.

Заохотьте студентів подумати про щось цінне, що б 
вони хотіли мати. Попросіть їх подумати про те, як 
ця річ може збагатити їхнє життя, і що їм потрібно 
зробити, щоб отримати її.

Нехай студенти прочитають 3 Нефій 19:6–13, 20–21, 
щоб побачити чого люди бажали найбільше. Попро-
сіть їх подумати про те, як дар Святого Духа благо-
словляє їхнє життя, і що вони мусять робити, щоб 
бути гідними напарництва Духа.

•	 Чому	ці	нефійці	бажали	Святого	Духа	більше	за	
будь-що? Як Святий Дух міг збагатити їхнє життя?

•	 Що	люди	робили,	аби	отримати	Святого Духа?

•	 Що	ми	можемо	робити,	щоб	збільшити	своє	
бажання отримати вплив Святого Духа в нашому 
житті?	Чому	важливо	молитися	про	провід	від	
Святого Духа?

Роздайте роздатковий матеріал. Дайте студентам 
час прочитати його. Попросіть їх знайти принципи, 
приклади яких вони бачили у своєму житті, у житті 
членів сім’ї або друзів, чи в Писаннях. Потім дайте 
їм можливість поділитися цим досвідом або розпові-
дями з Писань одне з одним.

3 Нефій 19:15–23. Ісус Христос є нашим 
Заступником перед Батьком
Напишіть на дошці слово Заступник.

•	 Хто	такий	заступник?	(Особа,	яка	захищає	
чиюсь справу).

Прочитайте зі студентами Учення і Завіти 45:3–5.

•	 Яким	чином	Ісус	Христос	діє	в	ролі	нашого	
Заступника?

Поділіться наступним висловлюванням Президента 
Джозефа Філдінга Сміта (1876–1972), 10-го Прези-
дента Церкви:

“Заступник—це людина, яка обстоює або захи-
щає когось. … Ця роль є складовою частиною 
величної місії [Ісуса Христа]. … Коли Він був на 
землі, то часто молився за Своїх учнів, зверта-
ючись до Свого Батька з клопотанням про них. 
І Він продовжує клопотатися про Своїх учнів” 
(Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 
3 vols. [1954–1956], 1:26–27).

•	 Що	ви	відчуваєте,	коли	думаєте	про	те,	що	Ісус	
тепер і ваш Заступник перед Батьком?

Попросіть одного зі студентів прочитати 3 Нефій 
19:15–23. Після цього розгляньте з класом такі запи-
тання: (Якщо у студентів виникають запитання сто-
совно того, чому учні молилися Ісусу, а не Батькові, 
ви можете показати їм цитату старійшини Брюса Р. 
Мак-Конкі на с. 327 у посібнику для студентів).

•	 Що	Ісус	повелів	робити	натовпу	і	Своїм учням?

•	 Про	що	ми	дізнаємося	зі	Спасителевої	молитви	у	
віршах 20–22 стосовно отримання Святого Духа?

•	 Про	що	Ісус	просив,	коли	молився	Своєму	Бать-
кові?	Що	конкретно	Він	просив	стосовно	тих	
людей, які почують слова Його вибраних слуг?

Ви можете звернути увагу студентів на те, що 
Спаситель проказав подібну молитву незадовго до 
Своїх страждань у Гефсиманському саду (див. Іван 
17). Студенти можуть розширити своє розуміння, 
порівнявши Іван 17:11, 20–23 з 3-м Нефієм 19:20–23. 
Старійшина Джеффрі Р. Холланд, з Кворуму Два-
надцятьох Апостолів, поділився двома ідеями, які 
містяться в цих молитвах. Попросіть студентів 
прочитати його спостереження на с. 328 у посібнику 
для студентів.
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3 Нефій 18–19

•	 Що	означає	бути	єдиними	з	Небесним	Батьком	та	
Ісусом	Христом?	Що	означає	бути	єдиними	одне	
з одним?

Запросіть студентів обміркувати такі запитання:

•	 Коли	востаннє	ви	відчували	вплив	Святого	Духа?	
Як цей досвід вплинув на ваші почуття до Спаси-
теля і людей навколо вас?

Після того, як студенти обдумають ці запитання, 
попросіть їх поділитися їхніми думками. Ви також 
можете висловити свої думки.
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Розділ 43

Роздатковий матеріал

Як Святий Дух благословляє наше життя
“Святий Дух може направляти й надихати 
наші щоденні дії на добро” (Річард Г. Скотт, у 
Conference Report, Oct. 2001, 107; або Ліягона, 
січ. 2002, с. 100).

“Святий Дух … є джерелом нашого свід-
чення про Батька і Сина” (Роберт Д. Хейлз, 
у Conference Report, Oct. 2000, 6; або Ліягона, 
січ. 2001, с. 8).

“Ми потребуємо Святого Духа як нашого постій-
ного супутника, щоб Він допомагав здійсню-
вати кращий вибір у тих рішеннях, які щоденно 
постають перед нами. … Наявність дару Святого 
Духа допомагає членам сім’ї здійснювати мудрий 
вибір, який допоможе їм і їхнім сім’ям поверну-
тися до Небесного Батька і Його Сина Ісуса Хри-
ста, щоб жити з Ними вічно” (Роберт Д. Хейлз, у 
Conference Report, Oct. 2000, 6; або Ліягона, січ. 
2001, с. 8).

“Наші молоді чоловіки і жінки знаходяться 
під постійною атакою потворних речей світу. 
Напарництво Святого Духа надасть їм сили 
протистояти злу і, коли необхідно, покаятись і 
повернутись на тісну й вузьку дорогу. … Всім 
нам потрібен захист, доступний через Святого 
Духа” (Роберт Д. Хейлз, у Conference Report, Oct. 
2000, 6; або Ліягона, січ. 2001, с. 8).

“Дар Святого Духа … допомагає нам зрозуміти 
вчення і застосовувати його до себе” (Расселл М. 

Нельсон, у Conference Report, Oct. 2000, 19; або 
Ліягона, січ. 2001, с. 19).

“Святий Дух підказуватиме, що нам говорити” 
(Генрі Б. Айрінг, у Conference Report, Oct. 1997, 
114; або Ensign, Nov. 1997, 83).

“Не існує величнішого благословення в нашому 
житті, ніж дар Святого Духа—напарництво 
Святого Духа, Який скеровуватиме, захища-
тиме і благословлятиме нас” (Гордон Б. Хінклі, 
Teachings of Gordon B. Hinckley, [1997], 259).

Як запросити Духа
“Старанне вивчення Писань запрошує до нас 
Святого Духа” (Генрі Б. Айрінг, у Conference 
Report, Apr. 2004, 16; або Ліягона, трав. 2004, 
с. 18).

“Щоденні	молитви	[запрошують	Святого	Духа].	
Якщо ми не просимо в молитві, то не часто від-
чуватимемо Його, і без наших прохань Він нав-
ряд чи залишатиметься з нами” (Генрі Б. Айрінг, 
у Conference Report, Oct. 1997, 115; або Ensign, 
Nov. 1997, 84).

“Якщо ми послушні волі нашого Небесного 
Батька, цей безцінний дар Святого Духа завжди 
буде з нами” (Роберт Д. Хейлз, у Conference 
Report, Oct. 2000, 6; або Ліягона, січ. 2001, с. 8).
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3 Нефій 20–22

Вступ
Перед початком чудесних подій, записаних у 3-му 
Нефії 17–19, Ісус Христос почав навчати про здійс-
нення Його завітів з Ізраїлем (див. 3 Нефій 15–16). У 
3-му Нефії 20–22 Він продовжує викладати ці вчення 
(див. 3 Нефій 20:10). Ви можете допомогти студентам 
побачити, як події, про які пророковано в цих розді-
лах, в тому числі і поява Книги Мормона та встанов-
лення Церкви в останні дні, є свідченням того, що 
Господь не припинить любити Свій народ. Збирання 
народу Господнього в останні дні доводить, що Він 
матиме милість до них з “вічною добротою” (див. 
3 Нефій 22:8–10) і що Він приведе їх “додому на 
землю свого успадкування” (3 Нефій 21:28).

Вчення і принципи
•	 Небесний	Батько	пообіцяв,	що	збере	Ізраїль	в	

останні дні (див. 3 Нефій 20:11–29).

•	 Книга	Мормона	є	знаряддям	у	збиранні	Ізраїля	
(див. 3 Нефій 21:1–21).

•	 Господь	пам’ятає	Свій	завітний	народ,	маючи	до	
них милість і вічну доброту (див. 3 Нефій 22:1–13).

•	 Народ	Божий	і	царство	зрештою	святкуватимуть	
перемогу (див. 3 Нефій 22:14–17).

Запропонований хід уроку
3 Нефій 20:1–9. Якщо ми постійно молимося 
в серці, це запрошує Святого Духа
Попросіть студентів проглянути 3 Нефій 19. За-
просіть одного зі студентів розповісти про пере-
жите нефійцями, коли ті молилися в присутності 
Спасителя.

Попросіть студентів подумки прочитати 3 Нефій 20:1.

•	 Що	Ісус	попросив	народ	робити	після	того,	як	
вони мали такий особливий досвід, пов’язаний 
з молитвою?

•	 Що	означає	молитися	у	своєму серці?

Прочитайте наступне висловлювання прези-
дента Бойда К. Пекера, з Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів:

Розділ 44
3 Нефій 20–22

“Молитва настільки важлива для отримання 
одкровення, що без неї завіса для вас може за-
лишатися закритою. Вчіться молитися. Моліться 
часто. Моліться подумки і в серці. Моліться на 
колінах” (у Conference Report, Oct. 1994, 76; або 
Ensign, Nov. 1994, 59).

•	 Коли	народ	у	натовпі	слухав	як	навчав	Спаситель,	
яку користь, на вашу думку, вони отримали від 
того, що молилися у своїх серцях?

•	 Які	благословення	ви	можете	отримати	від	того,	
що не забуватимете молитися в серці?

•	 Що	допомогло	вам	зберігати	молитву	в	
своєму серці?

3 Нефій 20:11–29. Небесний Батько пообіцяв, 
що збере Ізраїль в останні дні
За кілька днів до початку уроку попросіть одного зі 
студентів підготувати коротку доповідь про роз-
сіяння Ізраїля. Запропонуйте йому звернутися до 
розділу “Стислий огляд історії розсіяння Ізраїля” на 
с. 415 посібника для студентів. Попросіть його вклю-
чити в свою презентацію таблиці зі с. 427, намалю-
вавши їх на дошці.

Зробіть ксерокопії з тексту під назвою “Збирання 
Ізраїля” на с. 428 у посібнику для студентів. Приго-
туйте ці копії для студентів, які не носять на урок 
свої посібники.

Під час уроку скажіть студентам, що зараз вони по-
дивляться презентацію, в якій буде висвітлено важ-
ливу інформацію про історичне тло стосовно подій, 
описаних у 3-му Нефії 20–22. Після цього попросіть 
студента викласти його чи її презентацію.

Після доповіді попросіть одного зі студентів прочи-
тати 3 Нефій 20:11–13.

•	 Що	Спаситель	просив	людей	пам’ятати	стосовно	
розсіяного Ізраїля?

Розділіть клас на п’ять пар або груп. Дайте кожному 
студенту аркуш з інформацією про “Збирання Ізра-
їля” (або попросіть їх відкрити с. 428 у посібнику 
для студентів). Попросіть кожну групу обговорити 
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Розділ 44

різні розділи цього матеріалу. Попросіть групи під-
готувати коротку доповідь стосовно того, що вони 
дізналися. (Якщо кількість студентів не є достат-
ньою, щоб розділити їх на п’ять пар або груп, ви 
можете призначити деяким групам більше розділів 
або взагалі не призначати певні розділи).

Надавши студентам достатньо часу для вивчення 
і обговорення, попросіть кожну групу викласти 
перед класом те, про що вони дізналися. Попросіть 
їх бути лаконічними. Запропонуйте іншим студен-
там уважно слухати і робити нотатки на власних 
екземплярах роздаткового матеріалу. За потребою, 
додавайте короткі коментарі, пояснюючи сказане.

Попросіть одного зі студентів прочитати 3 Нефій 
20:13.

•	 Які	два	обіцяння	містяться	в	цьому вірші?

•	 Який	зв’язок	існує	між	цими	обіцяннями?

Попросіть когось із студентів вийти перед класом. 
Скажіть цьому студенту, що ви збираєтеся поста-
вити йому низку запитань, на які він або вона має 
дати відповідь, удаючи, що в нього або в неї амнезія 
(повна втрата пам’яті). Поставте такі запитання:

•	 Хто	ви?	Як	вас	звати?	Звідки	ви?	Куди	ви	збирає-
теся? Де ваша сім’я?

Після цієї рольової гри, проведіть обговорення, 
використовуючи наступні запитання:

•	 Які	проблеми	може	викликати	у	вас амнезія?

•	 Яким	чином	люди	можуть	допомогти	людині,	
яка страждає від амнезії, пам’ятати про те, ким 
він чи вона є?

Попросіть одного зі студентів прочитати другий аб-
зац вступу до розділу 44 у посібнику для студентів.

•	 Як,	відповідно	до	того,	що	написано	у	цьому	
абзаці, можна охарактеризувати деяких чле-
нів дому Ізраїля як тих, хто страждають від 
“духовної амнезії”?

Прочитайте наступне визначення розсіяння і зби-
рання Ізраїля:

“Чому	Ізраїль	було	розсіяно?	…	Наші	предки-
ізраїльтяни були розсіяні тому, що відкинули 
євангелію, опоганили священство, зреклися 
церкви і покинули царство.

Тоді що ж являє собою збирання Ізраїля? 
Збирання Ізраїля передбачає віру в усе те, що 
Господь вже пропонував Своєму стародавньому 
вибраному народу, прийняття усього цього 
і життя у гармонії з усім цим. Воно полягає в 
тому, щоб мати віру в Господа Ісуса Христа, 
покаяння, хрищення й отримання дару Свя-
того Духа та виконання заповідей Бога. Воно 
включає в себе віру в євангелію, приєднання 
до Церкви і прихід у царство. Воно має на увазі 
отримання святого священства, обдарування 
силою згори у святих місцях та отримання 
всіх благословень Авраама, Ісака і Якова через 
обряд целестіального шлюбу. Воно також 
може включати збирання в якомусь призначе-
ному місці або землі для поклоніння” (Bruce R. 
McConkie, A New Witness for the Articles of Faith 
[1985], 515).

Допоможіть студентам побачити особисту участь 
Небесного Батька та Спасителя у збиранні Ізраїля. 
Прочитайте наступні вірші і попросіть студен-
тів знайти слова або фрази, які вказують на роль 
Батька та Сина у збиранні. Після прочитання кож-
ного вірша, просіть студентів поділитися тим, що 
вони знайшли.

3 Нефій 20:18 (“Я зберу Мій народ разом, як чоловік 
збирає свої снопи в клуню”).

3 Нефій 20:21 (“Я встановлю Мій народ, о доме 
Ізраїля”).

3 Нефій 20:26 (“Батько … послав Мене благословити 
вас, відвертаючи кожного з вас від ваших беззаконь; 
і це через те, що ви—діти завіту”).

3 Нефій 20:29 (“Я згадаю завіт, який Я склав з Моїм 
народом; … що Я зберу їх разом у Свій належний 
час, щоб Я міг дати їм знову землю їхніх батьків”).

3 Нефій 20:39 (“Мій народ знатиме Моє ім’я”).
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3 Нефій 20–22

Попросіть студентів поділитися їхніми думками 
або почуттями стосовно любові, яку мають до всіх 
людей Небесний Батько та Ісус Христос. Попросіть 
студентів відкрити їхні серця до спонукань стосовно 
того, як вони можуть допомогти Небесному Батькові 
зібрати Його дітей.

3 Нефій 21:1–21. Книга Мормона є знаряддям 
у збиранні Ізраїля
Прочитайте зі студентами 3 Нефій 21:1–2, 7. Мож-
ливо вам необхідно буде пояснити, що фраза 
“те, що Я проголошую вам” у вірші 2 стосується 
Книги Мормона.

•	 Якою,	за	словами	Господа,	буде	ознака	про	те,	
що збирання Ізраїля почалося?

•	 Як,	крім	того,	що	вона	є	ознакою	збирання,	
Книга Мормона допомагає людям збиратися у 
Церкві Господа?

Нехай студенти відкриють титульну сторінку Книги 
Мормона. Попросіть когось із студентів прочитати 
другий абзац.

•	 Що	у	Книзі	Мормона	проголошується	членам	
дому Ізраїля?

Нехай хтось із студентів прочитає наступне вислов-
лювання старійшини С. Скотта Гроу, сімдесятника, в 
якому пояснюється роль Книги Мормона у збиранні 
в останні дні:

“Ісус Христос дав нам Книгу Мормона як 
знаряддя для збирання розсіяного Ізраїля 
[див. 3 Нефій 21:7]. …

Книга Мормона свідчить сама про себе наро-
дам Латинської Америки і всім народам світу. 
Саме її поява в ці останні дні свідчить про те, що 
Бог знову почав збирати розсіяний Ізраїль. …

…Книга Мормона, ще одне свідчення про Ісуса 
Христа, є засобом, за допомогою якого люди з 
усіх народів будуть зібрані в Церкву Ісуса Хри-
ста Святих Останніх Днів” (у Conference Report, 
Oct. 2005, 35–36; або Ліягона, лист. 2005, с. 35; 
курсив у тексті оригіналу).

•	 Як	Книга	Мормона	допомогла	вам	прийти	
до Христа?

•	 Як	ми	можемо	використовувати	Книгу	Мормона,	
коли беремо участь у збиранні дітей Небесного 
Батька разом із Ним? 

Нехай студенти прочитають 3 Нефій 21:9–11. Коли 
вони читатимуть, поясніть, що старійшина Джеффрі 
Р. Холланд, з Кворуму Дванадцятьох Апостолів, ска-
зав, що “слугою” в цих віршах є Джозеф Сміт (див. 
Christ and the New Covenant: The Messianic Message of 
the Book of Mormon [1997], 287–288).

•	 Якими	будуть	наслідки	для	тих,	хто	відкидає	
Книгу Мормона і слова Ісуса Христа, відкриті 
через Джозефа Сміта?

Нехай студенти прочитають Повторення Закону 
18:18–19 та Дії 3:20–23 і запропонуйте їм поставити ці 
уривки перехресними посиланнями до 3 Нефій 21:11.

•	 Яким	чином	ці	вірші	можуть	допомогти	нам	зрозу-
міти 3 Нефій 21:11?

3 Нефій 22:1–13. Господь пам’ятає 
Свій завітний народ, маючи до них 
милість і  вічну доброту
Попросіть одного зі студентів прочитати 3 Нефій 
22:5–6. Пересвідчіться, що студенти розуміють, що 
фраза “твій чоловік” у цих віршах стосується Спаси-
теля, а фраза “жінк[а] покинут[а] і засмучен[а] духом і 
дружин[а] юності”—розсіяного Ізраїля.

Попросіть одного зі студентів прочитати 
3 Нефій 22:7–10.

•	 Про	що	з	цього	ми	дізнаємося	про	Спасителя	
і Його роль у збиранні?

Щоб	підсумувати	цей	принцип,	ви	можете	попро-
сити студентів прочитати інформацію стосовно 
3-го Нефія 22 на с. 336 посібника для студентів.

3 Нефій 22:14–17. Народ Божий і царство 
зрештою святкуватимуть перемогу
Попросіть когось із студентів намалювати на 
дошці намет.

Нехай один зі студентів прочитає 3 Нефій 22:2.

•	 Яким	чином	ви	можете	зробити	намет більшим?
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•	 Що	означає	фраза	“подовжуй	твої	мотузки	і	зміц-
нюй свої коли”?

Поясніть, що у давнину, коли люди хотіли з невели-
кого намету зробити більший, вони витягали коли 
і переміщували їх далі від центральної жердини 
та вбивали додаткові коли, що збільшувало місце 
всередині намету. Саме це і мається на увазі під 
 словами подовжувати мотузки і зміцнювати коли.

Прочитайте наступну цитату Президента Езри Тефта 
Бенсона (1899–1994), 13-го Президента Церкви:

“Термін кіл має символічне значення. Уявіть 
собі величезний намет, який кріпиться шну-
рами, прив’язаними до багатьох надійно вбитих 
в землю кілків. Пророки порівнювали Сіон ос-
танніх днів з величезним наметом, нап’ятим над 
землею. Цей намет тримається шнурами, що 
міцно прив’язують його до кілків. Звичайно ж, 
такі кілки [коли]—це організації, які географічно 
знаходяться в різних місцях землі. Тепер Ізраїль 
збирається в різних колах Сіону” (“Strengthen 
Thy Stakes,” Ensign, Jan. 1991, 2).

•	 Чим	церковні	коли	схожі	на	коли	
стародавніх наметів?

Попросіть одного зі студенів прочитати вислов-
лення Президента Гордона Б. Хінклі, яке міститься 
на с. 336 посібника для студентів. Це висловлювання 
також доступне на DVD до цього посібника A . Спи-
тайте студентів, чи доводилося їм колись захищати 
свою віру від нападок тих, хто виступає проти Цер-
кви і її вчень. Попросіть кількох студентів коротко 
поділитися їхнім досвідом.

Скажіть студентам, що у 3-му Нефії 22:14–17 мі-
ститься інформація стосовно такого роду ситуацій.

•	 Які	принципи,	що	допомагають	нам	протистояти	
нападкам на Церкву, ви можете знайти у 3-му 
Нефії 22:14?

•	 Які	обіцяння	містяться	в	3-му	Нефії	22:15,	17?	Яким	
чином ці обіцяння можуть стати нам у пригоді, 
коли ми стикаємося з протидією?

Складіть свідчення про те, що Господь благослов-
ляє нас у наших випробуваннях і що вороги Цер-
кви ніколи не досягнуть своєї мети у намаганнях 
знищити її.
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3 Нефій 23–26

Вступ
Коли Ісус Христос відвідав людей на Американ-
ському континенті, то навчав їх про цінність і 
важливість Писань. Він повелів нефійцям старанно 
вивчати Писання (див. 3 Нефій 23:1–5). Це пове-
ління вивчати Писання означає більше, ніж читати їх 
поверхово. Він також наказав їм додати до літопи-
сів певні деталі і пророцтва на користь майбутнім 
поколінням (див. 3 Нефій 23:6–14; 24–25). Дещо з 
доданого, зокрема пророцтва Малахії, можуть до-
помагати нам сьогодні у наших намаганнях підго-
туватися до Другого пришестя Спасителя. Коли ви 
готуєтеся навчати цим істинам, подумайте над тим, 
як ви можете заохотити студентів зробити особисте 
вивчення Писань глибшим і страннішим. Ви також 
можете допомогти студентам побачити, як пророц-
тва Малахії можуть допомогти їм підготуватися до 
Другого пришестя.

Вчення і принципи
•	 Спаситель	наказує	нам	старанно	вивчати	слова	

пророків (див. 3 Нефій 23:1–5).

•	 Дотримання	принципів	євангелії	допомагає	нам	
підготуватися до Другого пришестя Ісуса Христа 
(див. 3 Нефій 24–25).

•	 Коли	ми	приймаємо	одкровення	Господа,	то	го-
туємо себе до отримання величніших одкровень 
(див. 3 Нефій 26:7–11).

Запропонований хід уроку
3 Нефій 23:1–5. Спаситель наказує нам 
старанно вивчати слова пророків
Ще	до	початку	уроку	напишіть	на	дошці наступне:

Що Господь наказує нам робити в цих віршах?

3	Нефій	
23:1–5

УЗ	1:37–38

Розділ 45
3 Нефій 23–26

Попросіть студентів подумки прочитати ці вірші. 
Ви можете пояснити, що хоча ці вірші стосуються 
безпосередньо слів Ісаї та одкровень в Ученні і 
Завітах, в них також йдеться і про наші зусилля з ви-
вчення всіх Писань. Надавши студентам достатньо 
часу, спитайте їх як би вони відповіли на запитання 
на дошці.

•	 Чому,	на	ваш	погляд,	Господь	так	сильно	наголо-
шує на необхідності вивчати Писання?

Прочитайте і обговоріть наступне висловлювання 
Президента Езри Тефта Бенсона (1899–1994), 13-го 
Президента Церкви:

“Якщо члени Церкви і сім’ї будуть регулярно 
і змістовно занурюватися в Писання, їхні інші 
справи будуть упорядковуватися автоматично. 
Свідчення зростуть. Зобов’язання будуть краще 
виконуватися. Сім’ї зміцняться. Прийдуть осо-
бисті одкровення” (“The Power of the Word,” 
Ensign, May 1986, 81).

•	 Чому	в	результаті	регулярного	й	змістовного	ви-
вчення Писань, зросте активність в інших церков-
них сферах діяльності?

Попросіть студентів розповісти, коли протягом дня 
вони зазвичай читають Писання. Спитайте їх про 
методику й способи, які вони використовують, щоб 
зробити вивчення ними Писань змістовним.

Поділіться наступною порадою зі Стійкі у вірі:

“Пророки останніх днів радять вивчати Пи-
сання щодня індивідуально і зі своїми сім’ями.

Слідуючи цим порадам, ви матимете значну 
користь.	Щоденне,	цілеспрямоване	вивчення	
Писань допомагає вам бути чутливим до ше-
поту Святого Духа. Воно розвиває вашу віру, 
зміцнює проти спокус і допомагає вам набли-
жатися до вашого Небесного Батька та Його 
Улюбленого Сина.
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Розробіть план свого особистого вивчення Пи-
сань. Обміркуйте, як щоденно виділити певну 
кількість часу для вивчення Писань. Упродовж 
цього часу, старанно читаючи, будьте уважні 
до підказок Духа. Попросіть свого Небесного 
Батька допомогти вам дізнатися, чого б Він хо-
тів, аби ви навчилися і зробили” (Стійкі у вірі: 
довідник з євангелії [2004], сс. 94–95).

•	 Яким	чином	ви	можете	краще	виконувати	на-
каз старанно вивчати Писання і слова пророків 
останніх днів?

Запросіть студентів розробити план удоскона-
лення їх особистої звички з вивчення Писань. 
Виділіть їм певний час на уроці для складання 
особистих планів.

3 Нефій 23:6–14. Ісус Христос наказує 
пророку старанно вести літописи
До початку уроку напишіть на дошці або на аркуші 
паперу кілька речень, але пропустіть в них кілька 
ключових фраз. Покажіть ці речення студентам і 
вкажіть їм на місця, де немає тексту.

•	 Яким	чином	вилучення	впливають	на	здатність	
читача зрозуміти повний зміст певного послання?

Поясніть, що Ісус Христос наказав пророкам ста-
ранно вести літописи. Попросіть студентів про-
читати 3 Нефій 23:6–14 і знайти свідчення про 
занепокоєння Спасителя стосовно того, що не 
вистачало у записах нефійців.

•	 Чому,	на	ваш	погляд,	людям	у	майбутньому	буде	
важливо знати, що це пророцтво здійснилося?

3 Нефій 24–25. Дотримання принципів 
євангелії допомагає нам підготуватися 
до Другого пришестя Ісуса Христа
Попросіть студентів подумати про заходи, які ви-
магають ретельної й тривалої підготовки. Запропо-
нуйте їм поділитися своїми ідеями. (Серед названого 
студентами може бути біг на довгу дистанцію або 
заощадження грошей на місію чи на навчання).

Прочитайте зі студентами 3 Нефій 24:1 і поясніть, 
що в цьому пророцтві йдеться про Друге пришестя 

Спасителя. Попросіть їх знайти слово, яким опису-
ється як саме Господь прийде у Свій храм.

Поясніть, що хоча поява Спасителя у храмі, зда-
ється, станеться “раптово”, вона буде кульмі-
нацією значних приготувань, здійснених Ним і 
Його народом.

•	 Що,	відповідно	до	пророцтв,	має	статися,	щоб	
підготувати царство Господа до Другого прише-
стя? (Серед відповідей можуть бути: відновлення 
євангелії та священства, поява Книги Мормона і 
проповідування євангелії по всьому світі).

Зазначте, що саме так, як царство Господа має бути 
підготовленим до Його пришестя, так і кожний член 
цього царства має підготуватися. У 3-му Нефії 24 і 
25, ми знаходимо пророцтва, які Спаситель наказав 
записати на користь майбутнім поколінням (див. 
3 Нефій 26:2–3). Цих пророцтв не було на пласти-
нах з латуні—вони були записані Малахією близько 
430 р.до Р.Х., приблизно через 170 років після виходу 
Легія з Єрусалима (див. Путівник по Писаннях, “Ма-
лахія”, с. 101).

Поясніть, що ми можемо читати 3 Нефій 24 і 25 в 
якості путівників, які можуть допомогти нам під-
готуватися до Другого пришестя Спасителя. Виді-
літь студентам час на те, щоб прочитати розділи 
самостійно і знайти принаймні два євангельські 
принципи, які допомагають нам підготуватися до 
Другого пришестя.

Надавши студентам достатньо часу, попросіть їх 
поділитися принципами, які вони знайшли. Спи-
тайте їх, як вони можуть застосовувати ці принципи 
у своєму житті вже зараз. (Ви можете детальніше 
обговорити десятину та храмову роботу пізніше на 
цьому уроці. Якщо ви вирішите провести таке об-
говорення, то, можливо, вам не потрібно витрачати 
багато часу на обговорення цих принципів під час 
цього заходу).

У 3-му Нефії 24:8–11 Господь дає повеління Своєму 
народові жити за законом десятини. Коли ви го-
воритимете зі студентами про закон десятини, ви 
можете скористатися деякими з наступних джерел: 
сс. 340–341 у посібнику для студентів; “Десятина” 
у довіднику Стійкі у вірі, сс. 35–37; та “Десятина і 
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пожертвування” у брошурі Заради зміцнення мо-
лоді, сс. 34–35.

Попросіть студентів подумати над тим, як сплата 
ними десятини і пожертвувань, допомагає їм 
“пережи[ти] день Його пришестя” (3 Нефій 24:2; 
див. також УЗ 64:23    ). Нехай один зі студентів 
прочитає 3 Нефій 24:8.

•	 Чому	несплата	десятини	те	саме,	що	й	
пограбування Господа?

Нехай студенти переглянуть 3 Нефій 24:9–12 і знай-
дуть відповіді на наступні запитання:

•	 Які	благословення	обіцяні	тим,	хто	платить	деся-
тину і пожертвування?

•	 Яким	чином	заповідь	платити	десятину	відділяє	
праведних від злочестивих?

Попросіть студентів розповісти про те, які бла-
гословення вони отримали завдяки виконанню 
закону десятини.

Покажіть деякі речі, пов’язані з сімейною історією. 
Наприклад, фотографії предків, схеми родоводів 
або записи сімейних груп.

•	 Які	обов’язки	ми	маємо	перед	нашими предками?

Прочитайте вислів пророка Джозефа Сміта, який 
подано далі:

“Найвеличнішим обов’язком, покладеним на нас 
Богом у цьому світі, є знаходити своїх помер-
лих” (Учення Президентів Церкви: Джозеф 
Сміт, с. 481).

Попросіть студентів прочитати 3 Нефій 25:5–6. Ви 
можете зазначити, що ангел Мороній повторив це 
пророцтво, коли вперше відвідав Джозефа Сміта (див. 
УЗ 2; Джозеф Сміт—Історія 1:36–39). Говорячи про це 
пророцтво, пророк Джозеф Сміт навчав: “Землю буде 
вражено прокляттям, якщо не буде міцного поєднання 
… між батьками і дітьми” (УЗ 128:18).

•	 Хто,	за	словами	Господа,	прийде	перед	Другим	
пришестям?

•	 Чому	Іллю	було послано?

Запропонуйте студентам позначити 3 Нефій 25:5, 
перехресне посилання а, або написати на полях 
Писань УЗ 110:13–16 навпроти 3-го Нефія 25:5–6. 
Попросіть одного зі студентів прочитати заголовок 
до розділу Учення і Завіти 110. Після цього попро-
сіть іншого студента прочитати Учення і Завіти 
110:13–16.

•	 Коли	і	куди	повернувся Ілля?

Ви можете навести наступні висловлювання сто-
совно повернення Іллі. Висловлювання старійшини 
Расселла М. Нельсона також доступне на DVD до 
цього посібника A .

“Цікаво знати те, що на третій день квітня, 1836 
року, юдеї відзначали свято Пасхи, залишаючи 
двері їхніх домівок відчиненими для приходу 
Іллі. Ілля таки прийшов у той день, але не у 
домівки юдеїв, а в храм у містечку Кертленд, 
… до двох смиренних слуг Господа” ( Joseph 
Fielding Smith, Church History and Modern 
Revelation, 2 vols. [1953], 3:84).

Повернення Іллі на землю сталося у першому 
побудованому у цьому розподілі храмі, де 
Ілля та інші небесні посланці під керівництвом 
Господа ввірили відновленій Церкві певні ключі 
повноважень священства. …

З отриманням цих ключів, природна любов між 
поколіннями почала зростати. Це відновлення 
супроводжувалося тим, що іноді називають Ду-
хом Іллі —проявом Святого Духа, який свідчить 
про божественну природу сім’ї. З того часу 
люди по всьому світі, незалежно від релігійної 
приналежності, все більше збирають дані про 
померлих родичів.

Ілля приходив не тільки для того, щоб надих-
нути на пошуки предків. Він також уможливив, 
щоб сім’ї були з’єднані навіки навіть за межами 
смертного життя. Насправді, справжньою при-
чиною наших пошуків є можливість запечатати 
сім’ї навічно” (Расселл М. Нельсон, у Conference 
Report, Apr. 1998, 43; або Ensign, May 1998, 34).



182

Розділ 45

•	 Яким	чином	храмові	обряди	повертають	наші	
серця до наших предків, які вже померли? Як 
храмові обряди можуть повернути наші серця 
до живих членів наших сімей?

Попросіть студентів розповісти про те, які благосло-
вення вони отримали у житті або можуть отримати 
завдяки храмовим обрядам. Попросіть їх подумати 
над тим, що вони можуть робити, щоб виконати 
свій обов’язок перед предками. 

Свідчіть про благословення, які приходять завдяки 
храмовим обрядам.

3 Нефій 26:7–11. Коли ми приймаємо 
одкровення Господа, то готуємо себе до 
отримання величніших одкровень
Дайте студентам кілька хвилин, щоб написати 
питання, на які можна дати відповідь за допомогою 
3 Нефій 26:7–11. Попросіть їх приберегти їхні запи-
тання для подальшого обговорення на уроці.

Прочитайте висловлювання Президента Спенсера В. 
Кімбола на с. 343 посібника для студентів.

•	 Про	що	ми	можемо	дізнатися	з	висловлювання	
Президента Кімбола?

•	 Чому	нам	слід	вивчати	і	виконувати	те,	що	
було відкрито, ще до того, як ми сподіваємося 
отримати більше?

Попросіть одного зі студентів прочитати 3 Нефій 
26:7–11. Потім запросіть кількох студентів прочитати 

питання, які вони раніше підготували стосовно цих 
віршів. Нехай решта студентів за відповідями на ці 
запитання звернеться до 3-го Нефія 26:7–11. Після 
обговорення питань студентів, ви можете поставити 
наступні запитання:

•	 Яким	чином	те,	що	ми	маємо	“меншу	частину”,	
є випробуванням нашої віри?

•	 Що	ми	мусимо	робити,	щоб	“більше”	було	
явлене нам?

•	 Яке	уложення	віри	найкраще	відповідає	прин-
ципу, який викладено у 3-му Нефії 26:9–10?

Прочитайте наступне висловлювання старійшини 
Ніла А. Максвелла (1926–2004), з Кворуму Дванад-
цятьох Апостолів (також доступне на DVD до цього 
посібника В ):

“Саме так, як значною мірою зростатиме кіль-
кість членів Церкви, сімей, приходів, колів та 
храмів, пізніше також з’явиться набагато більше 
Писань, які насичуватимуть і надихатимуть. 
Однак спершу ми повинні належно бенкетувати 
тим, що вже маємо!” (у Conference Report, Oct. 
1986, 70; або Ensign, Nov. 1986, 52).

Попросіть студентів подумати про випадок, коли 
вони мали можливість навчатися більшим істинам 
завдяки тому, що були вірними тим істинам, які вже 
отримали. Запросіть їх поділитися їхнім досвідом.



183

3 Нефій 27–30

Вступ
Наприкінці Свого служіння серед нефійців Спаси-
тель відповів на запитання Своїх учнів стосовно 
того, яку назву повинна мати Церква, кажучи їм, 
що вони повинні назвати Церкву Його іменем. Він 
допоміг їм зрозуміти, що тільки Його Церква може 
бути заснована на Його євангелії. Пізніше Він дав 
визначення Своїй євангелії. Коли ви навчатимете 
про це, у вас буде можливість нагадати студентам 
про те, що Церква і євангелія—це засоби, які Го-
сподь використовує, щоб допомогти нам поверну-
тися до Нього.

Цей блок Писань є унікальним, оскільки в ньому 
розповідається про перетворення трьох нефійських 
учнів і наводиться більше інформації про перетво-
рених істот, ніж будь-де ще у Писаннях. Ви можете 
допомогти студентам зрозуміти, чому Господь вирі-
шив перетворити декого зі Своїх смертних слуг.

Зрештою, 3 Нефій завершується описанням Мор-
моном ролі Книги Мормона у збиранні Ізраїля в 
останні дні. Ви можете заохотити студентів пере-
зобов’язатися використовувати цей дорогоцінний 
дар у їхньому житті та у їхніх намаганнях запросити 
інших людей прийти до Спасителя.

Вчення і принципи
•	 Церква	Ісуса	Христа	названа	Його	іменем	і	засно-

вана на Його євангелії (див. 3 Нефій 27).

•	 Деякі	вірні	слуги	Господа	були	перетворені	таким	
чином, щоб вони могли продовжувати своє слу-
жіння на землі (див. 3 Нефій 28).

•	 Поява	Книги	Мормона	стала	ознакою	початку	
збирання Ізраїля (див. 3 Нефій 29:1–3).

Запропонований хід уроку
3 Нефій 27. Церква Ісуса Христа названа 
Його іменем і заснована на Його євангелії
Попросіть студентів прочитати 3 Нефій 27:1–3 та 
звернути увагу на питання, яке поставили учні Ісуса. 
Потім попросіть їх розбитися на пари і разом опра-
цювати 3 Нефій 27:4–9. Перед початком дослідження, 
попросіть їх знайти якомога більше причин того, 
чому Церква Ісуса Христа має носити Його ім’я. Після 

Розділ 46
3 Нефій 27–30

того, як студенти обговорять це в парах, попросіть їх 
поділитися своїми думками з усім класом.

Запитайте студентів, де в Писаннях Господь дав 
одкровення стосовно повного імені Його Церкви в 
цьому розподілі . Попросіть одного з них прочитати 
Учення і Завіти 115:3–4. Після цього напишіть на 
дошці наступне:

Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів

Церква =

Ісуса	Христа =

Святих =

Останніх	Днів =

Попросіть студентів обговорити значення кожної 
складової назви Церкви.

Прочитайте висловлювання Президента Гордона Б. 
Хінклі на с. 345 у посібнику для студентів або пока-
жіть його на DVD до цього посібника A . Поясніть, 
що Президент Хінклі сказав ці слова під час свого 
звернення до всіх членів Церкви на першій гене-
ральній конференції після того, як його підтримали 
в якості Президента Церкви. Корисними можуть 
бути наступні запитання:

•	 Як	би	ви	підсумували	слова	Президента	Хінклі	у	
двох-трьох реченнях?

•	 У	чому	полягає	наше	послання,	коли	замість	пріз-
виська, яким називають Церкву, ми використову-
ємо її повну назву?

•	 Що	б	ви	могли	сказати	людині,	яка	питає	вас,	чи	
не	мормон	ви? Чому?

Попросіть студентів прочитати 3 Нефій 27:8–11. 
Зверніть їхню увагу на те, скільки разів тут повто-
рюється слово євангелія.

•	 Що	б	ви	відповіли,	якби	хто-небудь	спитав	у	вас,	
що ви маєте на увазі під словом “євангелія”?

Коли студенти даватимуть можливі відповіді на це 
запитання, ви можете записати їхні думки на дошці. 
Ви також можете прочитати наступне визначення, 
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що міститься у довіднику Стійкі у вірі і підсумувати 
його у кількох словах, записавши на дошці:

“Євангелія є планом щастя нашого Небесного 
Батька. Центральним ученням євангелії є спо-
кута Ісуса Христа. … У своїй повноті євангелія 
містить усі вчення, принципи, закони, обряди 
і завіти, необхідні для нас, щоб бути піднесе-
ними в Целестіальне царство” (Стійкі у вірі: 
довідник з євангелії [2004], с. 47).

Попросіть студентів відкрити 3 Нефій 27:13–22. 
Дайте їм завдання подумки прочитати і підкреслити 
принципи, які Ісус Христос назвав як ті, що є ча-
стиною Його євангелії. Надавши їм достатньо часу, 
попросіть їх поділитися тим, що вони знайшли. За 
потребою, додайте це до переліченого на дошці.

Напишіть на дошці наведені далі посилання 
на Писання:

2	Нефій	31

УЗ	20:8–36

Мойсей	6:53–62

Поділіть клас на три групи і призначте кожній групі 
один з цих блоків Писань. Попросіть студентів 
дослідити призначені їм блоки Писань і знайти інші 
ідеї щодо значення терміну євангелія. Скажіть їм 
що перелік, який міститься на дошці, допоможе їм 
зрозуміти важливість Писань, які вони читають. По-
просіть студентів з кожної групи поділитися інфор-
мацією, яку вони отримали з прочитаного.

Запропонуйте студентам створити ланцюжок з 
Писань, поставивши 3 Нефій 27:13–22 перехресним 
посиланням до трьох уривків, перелічених на до-
шці. Наприклад, на полях біля 3-го Нефія 27:13–22, 
вони можуть написати Див. 2 Нефій 31. На полях на 
початку 2-го Нефія 31 вони можуть написати Див. УЗ 
20:8–36. На полях біля Учення і Завіти 20:8–36 вони 
можуть написати Див. Moйсей 6:53–62. На полях 

біля Moйсей 6:53–62 вони можуть завершити ланцю-
жок, написавши Див. 3 Нефій 27:13–22. Або ж вони 
можуть відкрити одну з чистих сторінок на початку 
або в кінці своїх примірників Книги Мормона і запи-
сати ці уривки під заголовком, на зразок, “Євангелія 
Ісуса Христа”.

Скористайтеся наступною таблицею й запитаннями, 
щоб допомогти студентам обговорити й засво-
їти принципи, що містяться в Писаннях, які вони 
прочитали:

Євангелія Ісуса Христа Посилання на Писання

Спокута	Ісуса	Христа 3	Нефій	27:13–14

Віра 3	Нефій	27:19

Покаяння 3	Нефій	27:16,	19–20

Хрищення 3	Нефій	27:16,	20

Святий	Дух 3	Нефій	27:20

Витерпіти	до	кінця 3	Нефій	27:16–17

Воскресіння 3	Нефій	27:14,	22

Суд 3	Нефій	27:14–16

•	 Які	благословення,	відповідно	до	цих	віршів,	
ми отримуємо, коли живемо за євангелією 
Ісуса Христа?

•	 Як	дослідження	вами	цих	віршів	поглибило	ваше	
розуміння того, що представляє собою євангелія?

•	 Чому	для	розуміння	євангелії	нам	потрібне	су-
часне одкровення?

Допоможіть студентам побачити, що принципи 
євангелії, як вони представлені в Писаннях та сучас-
них одкровеннях, є доказом бажання Бога ділитися 
благословеннями піднесення зі Своїми дітьми.

На завершення прочитайте 3 Нефій 27:27    . 
Попросіть студентів подумати над тим, що вони 
можуть робити, щоб більш повно наслідувати наста-
нову Спасителя бути такими, як Він є.
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3 Нефій 28. Деякі вірні слуги Господа були 
перетворені таким чином, щоб вони могли 
продовжувати своє служіння на землі
Нехай студенти подумки прочитають 3 Нефій 
28:1–10, звертаючи увагу на те, чого бажали дванад-
цять	нефійських	учнів,	коли	Ісус	спитав	їх:	“Чого	ви	
бажаєте від Мене, після того, як Я піду до Батька?”

•	 Яке	благословення	пообіцяв	Господь	першим	
дев’яти учням? Яке благословення Він дав іншим 
трьом учням?

Допоможіть студентам зрозуміти, що трьох учнів 
було поміщено у стан, який ми називаємо перетво-
ренням. Допоможіть їм зрозуміти, що стан пере-
творення відрізняється від переображення або 
воскресіння. За додатковою інформацією направте 
їх до визначень на с. 347 у посібнику для студентів.

Попросіть студентів назвати інших людей, згаданих 
у Писаннях, кого було перетворено (серед можли-
вих відповідей можуть бути названі Енох і його на-
род, Мойсей, Ілля та Іван Улюблений). Поясніть, що 
Господь перетворює тих, кому необхідно (1) мати 
протяжність життя довшу за звичайне смертне 
життя, (2) залишитися у своєму фізичному тілі для 
досягнення божественно призначеної їм місії. 

Поділіть клас на групи з трьох або чотирьох студен-
тів.	Щоб	допомогти	студентам	зрозуміти	пережите	
трьома учнями та мати уяву про їхній стан, як про 
це написано у 3-му Нефії 28, попросіть їх дослідити 
вірші 6–40 і поділитися своїми думками про інфор-
мацію в цих віршах. У той час, як студенти пра-
цюватимуть у своїх групах, підходьте до них, щоб 
послухати їхні коментарі. Заохочуйте усіх студентів 
брати участь у груповому обговоренні. Попро-
сіть студентів позначати в їхніх Писаннях важливі 
місця, згадані членами їхньої групи. Серед таких 
важливих моментів має бути інформація про те, що 
три нефійці:

 1. Ніколи не пізнають смаку смерті, але їх буде 
змінено від смертності до безсмертя “як оком 
змигнути” (див. вірші 7–8).

 2. Не знатимуть болю, крім суму за гріхи світу 
(див. вірш 9).

 3. Отримали певне обіцяння піднесення 
(див. вірш 10).

 4. Бачили і чули невимовне (див. вірші 13–14).

 5. Будуть захищені, щоб злочестиві не мали влади 
над ними (див. вірші 19–22).

 6. За бажанням зможуть являтися іншим людям 
(див. вірш 30).

 7. Будуть благословенні тим, що Сатана не матиме 
влади над ними (див. вірш 39).

 8. Залишатимуться на землі до Судного дня 
(див. вірш 40).

Зазначте, що Спаситель сказав трьом нефійцям, що 
вони будуть серед юдеїв та іновірців, які не зна-
тимуть їх (див. 3 Нефій 28:25–30). Саме тому біль-
шість історій, які люди чують про трьох нефійців, 
ймовірно є недостовірними. Також поясніть, що 
фраза “вам ніколи не терпіти мук смерті” (вірш 8), 
часто розуміється невірно, у тому значенні, що три 
нефійці нібито ніколи не помруть. Як навчав Павло: 
“в Адамі вмирають усі” (1 Коринтянам 15:22). Це 
стосується всіх, включаючи перетворених істот. 
Однак перетворені істоти дуже швидко проходять 
через смерть, перетворюючись на воскреслих істот. 
У них не відбувається відділення тіла від духа на 
будь-який відчутний проміжок часу, що станеться 
з більшістю з нас. Згідно з Писаннями, ця зміна від-
будеться “як оком змигнути” (вірш 8). Саме у цьому 
сенсі вони не пізнають “смаку смерті” (вірш 7).

Попросіть трьох студентів прочитати один з 
наступних уривків з Писань. Запросіть решту 
класу послухати описання роботи й служіння 
перетворених нефійців.

4	Нефій	1:30–37

Moрмон	1:13–16

Moрмон	8:6–11

•	 Що	ми	дізнаємося	про	трьох	учнів	з	цих	
уривків Писань?

•	 Яким	чином	перетворений	стан	трьох	учнів	допо-
магає їм виконувати їхню роботу?
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Попросіть одного зі студентів прочитати 3 Нефій 
28:9–10.

•	 Чому	ці	три	учні	воліють	залишатися	на землі?

•	 Відповідно	до	слів	у	цих	віршах,	яким	є	один	з	
результатів того, що ми ділимося євангелією з 
іншими людьми?

Запросіть студентів розповісти про радість, яку 
вони відчували, коли ділилися євангелією з іншими 
людьми. Ви також можете запросити їх розповісти 
про радість, яку вони відчували, коли інші люди 
ділилися євангелією з ними.

3 Нефій 29:1–3. Поява Книги Мормона стала 
ознакою початку збирання Ізраїля
Нехай студенти прочитають 3 Нефій 29:1–3 та Moй-
сей 7:60–62. Ви можете написати ці посилання на 
дошці. Попросіть студентів визначити вчення, які є 
спільними для цих двох уривків з Писань. (В обох з 
них пророкується про збирання Ізраїля і про появу 
Книги Мормона. Якщо студентам не вдасться знайти 
посилання на Книгу Мормона, ви можете звернути 
їхню увагу на фразу “ці висловлювання” у 3-му Нефії 
29:1 та на слова “істину пошлю Я з землі, щоб свід-
чити про Мого Єдинонародженого” у Moйсей 7:62).

•	 Коли	має	початися	збирання	Ізраїля,	відповідно	
до слів у 3-му Нефії 29:1–2? (Коли “ці висловлю-
вання” у Книзі Мормона “дій[дуть] … згідно з 
Його словом”).

Нагадайте студентам, що пророки останніх днів 
наголошували на тому, що поява Книги Мормона 
є більше, ніж ознакою про те, що збирання поча-
лося. Вона також є і знаряддям, щоб допомагати 
у збиранні.

Поділіться наступним висловлюванням Президента 
Езри Тефта Бенсона (1899–1994), 13-го Президента 
Церкви (також доступне на DVD до цього посіб-
ника  В ):

“Разом із Духом Господа Книга Мормона є 
найвеличнішим знаряддям, яке Бог надав нам 
для навернення світу. Якщо ми хочемо зібрати 
рясний врожай душ, … то мусимо викори-
стовувати знаряддя, яке Бог передбачив для 
цього завдання, а саме—Книгу Мормона” 
(у Conference Report, Oct. 1984, 6–7; або Ensign, 
Nov. 1984, 7).

•	 Яким	чином	ми	беремо	участь	у	збиранні	Ізраїля	
або, іншими словами, у запрошенні інших прийти 
до Христа?

•	 Як	Книга	Мормона	може	допомогти	нам	у	наших	
намаганнях запросити інших прийти до Христа?

Попросіть одного зі студентів прочитати 3 Не-
фій 29:3, а інших дослухатись, що саме Господь 
обіцяє згадати.

Нагадайте студентам, що члени Церкви Ісуса Христа 
Святих Останніх Днів також є членами дому Ізраїля.

•	 Які	докази,	як	член	дому	Ізраїля,	ви	маєте	про	те,	
що Господь пам’ятає завіти, які Він уклав з вами?

•	 Яким	чином	знання	про	те,	що	Господь	пам’ятає	
Свої завіти, укладені з вами, може вплинути на 
ваші вчинки?

Якщо дозволяє час, нехай студенти прочитають 
3 Нефій 29:4–9 і знайдуть слова Господа, звернені 
до людей, які живуть в останні дні—Його застере-
ження і Його обіцяні благословення.

Поділіться своїми почуттями щодо лагідної опіки 
Господа і про Його роботу зі спасіння кожного з нас 
та повернення нас знову додому.
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Вступ
Протягом усієї історії люди прагнули щастя, миру й 
добробуту. У Писаннях говориться про два суспіль-
ства, які досягли цього стану: народ у місті Еноха—
Сіоні (див. Moйсей 7) та народ з Книги Мормона, 
який відвідав і навчав воскреслий Спаситель (див. 
4 Нефій 1). У 4-му Нефії ми читаємо про народ, який 
близько 200 років після приходу Спасителя зали-
шався до такої міри праведним, що “не могло бути 
щасливішого народу серед усіх людей, яких було 
створено рукою Бога” (4 Нефій 1:16). На жаль, це 
суспільство зрештою впало у відступництво. Сту-
дентам буде корисно порівняти вибір, який привів 
до близько 200 років щасливого життя, і вибір, який 
призвів до нещастя.

Вчення і принципи
•	 Коли	люди	є	дійсно	наверненими	до	євангелії	

Ісуса Христа, вони працюють разом у єдності й 
мирі (див. 4 Нефій 1:1–19).

•	 Гордовитість	веде	до	розділення,	розбрату	та	
відступництва (див. 4 Нефій 1:20–49).

Запропонований хід уроку
4 Нефій 1:1–19. Коли люди є дійсно 
наверненими до євангелії Ісуса Христа, 
вони працюють разом у єдності й мирі
Напишіть на дошці “Всіх людей було навернено” 
(4 Нефій 1:2).

•	 Що	означає	бути	наверненим?

Поділіться наступним висловлюванням старійшини 
Далліна Х. Оукса, з Кворуму Дванадцятьох Апосто-
лів, (яке також доступне на DVD до цього посіб-
ника  A ):

Розділ 47
4 Нефій

“Ми отримуємо право на вічне життя через 
процес навернення. Так як ужите тут слово має 
багато значень, воно означає не лише переко-
нання, але й глибоку зміну характеру. … Заклик 
Ісуса [бути наверненими] показує, що навер-
нення, якого Він вимагав для тих, хто увійде в 
Царство Небесне, було значно більшим, ніж 
бути наверненими лише для того, щоб свідчити 
про істинність євангелії. Свідчити—означає 
знати й проголошувати. Євангелія закликає 
нас бути “наверненими”, що вимагає від нас 
діяти та перемінитися” (у Conference Report, 
Oct. 2000, 41–42; або Ліягона, січ. 2001, сс. 40–43; 
курсив у тексті оригіналу).

Прочитайте зі студентами 4 Нефій 1:1–2.

•	 Що	в	цих	віршах	вказує	на	те,	що	люди	були	
дійсно навернені? (Серед можливих відповідей 
можуть бути: покаяння, хрищення, отримання 
Святого Духа, відсутність суперечок та справед-
ливе ведення справ одне з одним).

•	 Чому,	на	вашу	думку,	ці	вчинки	свідчать	про	те,	
що людина є наверненою?

Попросіть студентів попрацювати разом у парах 
або невеликих групах. Дайте завдання кожній парі 
або групі прочитати 4 Нефій 1:3–18 і скласти перелік 
додаткових доказів, які свідчать про те, що людей 
було навернено. Серед цих свідчень можуть бути 
такі: у народу все було спільним між собою, вони 
творили чудеса в ім’я Ісуса Христа, мали любов Бога 
у своїх серцях, не чинили тяжких гріхів і були єдині. 
За три–чотири хвилини запишіть знайдене студен-
тами на дошці.

•	 Як	дійсно	навернені	святі,	на	ваш	погляд,	вплива-
ють на свої сім’ї та ближніх?
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Запросіть студентів подумки обміркувати такі 
запитання:

•	 Яку	сферу	свого	життя	ви	відчуваєте,	за	спонукан-
ням, поліпшити, щоб бути більш наверненими 
до Господа?

•	 Як	ці	зміни	вплинуть	на	вашу	сім’ю	й друзів?

Зробіть наголос на тому, що істинне навернення 
супроводжується зростанням любові до інших і пі-
клуванням про них. Коли ми стаємо дійсно наверне-
ними, гордовитість і суперечки зникають з нашого 
життя і на їх місце приходять мир і більше щастя.

Попросіть одного зі студентів прочитати 4 Нефій 1:17.

•	 Що,	на	вашу	думку,	означає	не	мати	“ніяких	
інших -ійців?

Поясніть, що після приходу Спасителя люди жили 
в єдності й мирі, долаючи всі етнічні або культурні 
відмінності, які могли існувати між ними до цього. 
Вони більше не відокремлювалися одне від одного, 
присвоюючи собі культурні титули, на кшталт, “не-
фійців” або “ламанійців”.

Прочитайте висловлювання Президента Джеймса Е. 
Фауста та старійшини Річарда Г. Скотта на сс. 352–353 
у посібнику для студентів. Ці висловлювання також 
доступні на DVD до цього посібника В  С .

•	 Як	ми	можемо	об’єднатися	з	людьми	різних	
культур? Як ми можемо об’єднатися з людьми, 
чиї інтереси або здібності відрізняються від 
наших власних?

•	 Чому,	на	ваш	погляд,	люди,	навернені	до	Го-
спода, більш схильні прагнути єдності й миру 
одне з одним?

•	 Як	почуття	єдності	може	впливати	на	сім’ю,	при-
ход або філію?

•	 Що	зі	знайденого	вами	може	сприяти	єдності	
серед членів сім’ї та інших рідних?

4 Нефій 1:20–49. Гордовитість веде до 
розділення, розбрату та відступництва
Поясніть, що суспільство перебувало в ідеальному 
стані близько 200 років. Після цього суспільство 
поступово змінювалося протягом наступних 100 
років, коли люди почали робити вибір, який призвів 

до того, що вони “вироджувалися в зневірі і злоче-
стивості з року в рік” (4 Нефій 1:34). Нехай сту-
денти прочитають 4 Нефій 1:45–48, щоб побачити 
наслідки такого вибору: всі люди, крім учнів Ісуса, 
були злочестивими, народ дозволив Ґадіантоновим 
розбійникам розповсюдитися по землі, а Писання 
були сховані від людей. Після цього намалюйте на 
дошці наступну таблицю або покажіть її за допомо-
гою проектора, не наводячи інформацію в дужках.

Поясніть, що у цій таблиці продемонстровано 
поступовий занепад людей, який відбувався че-
рез тривалу низку гріховних рішень. Прочитайте 
зі студентами вірші, які містяться на кожній схо-
динці таблиці. Після того, як студенти прочитають 
кожну групу віршів, попросіть їх скласти список 
(1) неправедних вчинків та поведінки людей та 
(2) євангельських принципів, яких вони переставали 
дотримуватися (приклади цього наведені в дужках у 
таблиці вище). Попросіть когось із студентів запису-
вати відповіді студентів.
•	 Як	гординя	пов’язана	з	кожним	вчинком,	зазначе-

ним у таблиці?

Попросіть одного зі студентів прочитати Учення і 
Завіти 38:24–27.

•	 Як	дотримання	цих	принципів	могло	зупинити	
цей занепад?

4 Нефій 1:48–49. Злочестивість призводить 
до втрати дорогоцінних благословень
Прочитайте зі студентами 4 Нефій 1:48–49. Нехай 
вони знайдуть те, що було втрачено або забрано 
у людей.

•	 Чому	вилучення	священних	записів	було	
трагічною подією?

•	 Як	Писання	можуть	бути	“сховані”	від	нас?	(Ви	
можете запросити студентів прочитати Aлма 
12:10–11 і 4 Нефій 1:48–49, поставити перехресні 
посилання між ними і обговорити те, як люди 
можуть втратити священні благословення).

•	 Яким	чином	священні	істини,	такі	як	Писання	та	
інші одкровення, покращують нашу здатність 
розвиватися духовно?
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Поділіться наступним висловлюванням Президента 
Спенсера В. Кімбола (1895–1985), 12-го Президента 
Церкви:

“Я зрозумів, що коли недбало ставлюся до 
стосунків з Божеством, коли, здається, не-
бесне вухо не чує і небесний голос мовчить, 
то я знаходжуся дуже, дуже далеко. Якщо ж 
я заглиблююсь у Писання, відстань зменшу-
ється і духовність повертається. Я помічаю, 
що більше люблю тих, кого маю любити всім 
своїм серцем, розумом і силою, а відчуваючи 
більшу любов до них, мені легше прислухатися 
до їхніх порад” (What I Hope You Will Teach My 
Grandchildren [address to seminary and institute 
teachers, July 11 1966], 4).

Занепалий народ

вірш 
20

(Невелика	група	людей	відпала	або	відступила	від	Церкви.	Перестали	дотримуватись	певних	євангель-
ських	принципів:	єдність,	відданість	Церкві	Господа).

вірші 
24–26

(Деякі	люди	носили	коштовний	одяг,	не	ділилися	речами	й	майном,	почали	ділитися	на	класи	й	
будувати	церкви,	щоб	отримувати	прибуток.	Перестали	дотримуватись	певних	єван-
гельських	принципів:	покірність,	милосердя).

вірші 
27–29

(Деякі	люди	відкинули	важливі	складові	євангелії,	виконували	священні	обряди	
для	тих,	хто	не	були	гідними	цього,	утискували	членів	Церкви	і	заперечували	
Христа.	Перестали	дотримуватись	певних	євангельських	принципів:	благого-
віння,	віра,	покірність,	доброзичливість).

вірші 
30–34

(Деякі	люди	намагалися	вбити	трьох	нефійських	учнів,	закам’яніли	
серцями	своїми,	йшли	за	лжесвящениками	і	лжепророками	та	фізично	
знущалися	над	послідовниками	Ісуса.	Перестали	дотримуватись	
певних	євангельських	принципів:	шанування	життя,	милосердя).

вірші 
35–39

(Сталося	розділення	між	людьми.	Найзлочестивіші	
серед	них	зреклися	євангелії	і	навчали	своїх	дітей	не	
вірити	в	Ісуса	Христа	і	ненавидіти	віруючих.	Пере-
стали	дотримуватись	певних	євангельських	принци-
пів:	єдність,	милосердя,	віра).

вірші 
40–43

(Кількість	злочестивих	перевищувала	
праведних,	вони	продовжували	прагнути	
речей	світу	і	складали	таємні	клятви	і	
змови.	Перестали	дотримуватись	пев-
них	євангельських	принципів:	покірність,	
милосердя,	чесність).

•	 Яким	чином	особисте	заглиблення	у	Писання	до-
помагає нам бути ближче до Небесного Батька та 
Ісуса Христа?

Порівняйте навернених людей, про яких говориться 
на початку 4-го Нефія, зі злочестивими людьми, про 
яких згадується наприкінці 4-го Нефія. Поділіться 
своїм свідченням щодо наслідків умисного непос-
луху і наслідків навернення, що триває.
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Вступ
Хоча в перших шести розділах Мормона міститься 
розповідь про трагічні події конфлікту між лама-
нійцями і нефійцями та про велику злочестивість 
серед людей, в них також міститься послання надії. 
Коли студенти вивчатимуть, обмірковуватимуть та 
обговорюватимуть життя та вчення Мормона, вони 
можуть отримати натхнення залишатися вірними на-
віть тоді, коли навколо них у світі з’являється дедалі 
більше зла.

Вчення і принципи
•	 Залишатися	праведними	серед	великої	злочести-

вості—це можливо (див. Moрмон 1–2).

•	 Книга	Мормона	є	свідченням	про	Христа	
(див. Moрмон 3:17–22; 5:12–14).

•	 “Вироки	Бога	настигнуть	злочестивих”	(див.	Moр-
мон 4; 6).

Запропонований хід уроку
Moрмон 1:1. Слово Moрмон
Нагадайте студентам слова Спасителя Своїм нефій-
ським учням про те, що Його Церква має носити 
Його ім’я (див. 3 Нефій 27:1–12; див. також розділ 
46 у цьому посібнику). Втім, сьогодні багато людей, 
замість офіційної назви Церкви, використовують 
фразу “Moрмонська Церква” і називають святих ос-
танніх днів мормонами.

•	 Хоча	ми	і	віддаємо	перевагу	офіційній	назві	Цер-
кви, що позитивного є у слові Moрмон? 

Під час цього обговорення попросіть студентів від-
крити с. 356 посібника для студентів. Запросіть од-
ного зі студентів прочитати висловлювання пророка 
Джозефа Сміта, а кількох інших студентів попросіть 
по абзацу прочитати висловлювання Президента 
Гордона Б. Хінклі.

•	 Як	саме	ці	висловлювання	стосуються	нас,	як	чле-
нів Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів?

Moрмон 1–2. Залишатися праведними серед 
великої злочестивості—це можливо
Якщо у вас є свіжа газета, покажіть її. Зверніть 
увагу студентів на заголовки, які свідчать про 

Розділ 48
Moрмон 1–6

злочестивість у світі, але будьте обережними, щоб 
не спрямувати їхню увагу на щось, що може відвер-
нути Духа. Коротко обговоріть деякі випробування, 
з якими зустрічаються молоді люди сьогодні.

Напишіть на дошці наведені далі посилання 
на Писання:

Moрмон	1:13–14,	18–19

Мормон	2:8

Moрмон	2:13–15

Попросіть всіх студентів придумати заголовки для 
кожного уривку. Надавши студентам достатньо часу 
для підготовки, попросіть їх назвати свої заголовки.

Поясніть, що молодий чоловік на ім’я Мормон зали-
шався чистим і сильним серед злочестивості. Попро-
сіть студентів прочитати Moрмон 1:1–2, 15; 2:1–2.

•	 Якими	особистими	якостями	був	наділений	Мор-
мон? Як ці якості, на ваш погляд, могли допомогти 
йому залишатися вірним Богу?

•	 Що	для	вас	означають	слова	“відчув	смак	велико-
душності Ісуса і пізнав її”? (Moрмон 1:15).

Поділіться наступним висловлюванням Президента 
Гордона Б. Хінклі (1910–2008), 15-го Президента 
Церкви:

“Живіть за принципами євангелії. Ви живете 
в часи, коли навколо так багато бруду. Ви не 
повинні замаратися в ньому. Ви маєте бути 
вище нього. Ви повинні мати сили сказати 
“ні” і залишатися непохитними. Я обіцяю вам, 
якщо ви чинитимете так, у тих, хто принаджу-
ватимуть вас вести образ життя, подібний до 
їхнього, також виникне бажання триматися по-
далі від бруду” (Teachings of Gordon B. Hinckley 
[1997], 716).

•	 Що	допомагало	вам	залишатися	праведними	се-
ред злочестивості в наші дні?

•	 Чого	ми	можемо	навчитися	на	прикладі	Мормона	
і що можемо запозичити у нього?
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Moрмон 2:10–14. “Їхній сум був не на покаяння”
Попросіть одного зі студентів прочитати Moрмон 
2:10–14.

•	 У	чому	полягає	різниця	між	сумом,	на	який	споді-
вався Мормон, і сумом, який він побачив?

Допоможіть студентам зрозуміти, що люди відчу-
вали сум не через муки сумління за те, що вони 
зробили; вони сумували, оскільки були нещасними 
через наслідки їхніх гріхів. Ви можете звернути 
увагу студентів на висловлювання старійшини 
Ніла А. Максвелла і Президента Езри Тефта Бенсона 
на с. 357 у посібнику для студентів.

Moрмон 2:14–15. “День благодаті проминув”
Розкажіть наступну сучасну притчу: Працюючи в 
полі, молодий чоловік поранив собі ногу. Він пош-
кутильгав додому, перев’язав рану і ліг відпочивати. 
Його батько порадив йому звернутися до лікаря. 
Однак молодий чоловік вважав, що зможе видужати 
самотужки. З плином днів стан його ноги погіршу-
вався, а біль посилювалась, але він все ще не звер-
тався за медичною допомогою. Пізніше, одного дня, 
він почав відчувати біль в усьому тілі. Він помітив, 
що колір його ноги змінився. Того вечора у нього 
виник сильний жар і він почав марити. Під ранок 
він помер.

Попросіть студентів пов’язати цю притчу з Moр-
мон 2:14–15. Поставте їм наступні запитання для 
обговорення:

•	 Кого	уособлює	молодий	чоловік?	(Нефійців).

•	 Кого	уособлює	батько?	(Мормона).

•	 Кого	уособлює	лікар?	(Господа).

•	 Коли	для	молодого	чоловіка	було	вже	надто	пізно	
лікуватися? (Можливо коли у нього виник силь-
ний жар і він почав марити). Як це пов’язано з 
нефійцями?

•	 Мормон	сказав,	що	“день	благодаті	проминув	для	
[нефійців]” (Moрмон 2:15). Яка причина дохо-
дження до такого стану називається у вірші 14?

Попросіть студентів прочитати висловлювання Пре-
зидента Спенсера В. Кімбола на с. 358 у посібнику 
для студентів. Допоможіть їм побачити, що Господь 

є милосердним і бажає, щоб ми покаялися, але ми 
мусимо повернутися до Нього зі скрушеним серцем 
і упокореним духом. Нефійці не покаялися, тому й 
не могли отримати прощення. Свідчіть про те, що 
ми можемо отримувати благословення прощення, 
якщо упокорюємо себе перед Господом.

Moрмон 3:17–22; 5:12–14. Книга Мормона є 
свідченням про Христа
Попросіть студентів попрацювати в парах, щоб 
прочитати і обговорити Moрмон 3:17–22. Виділивши 
студентам достатньо часу на це, поставте їм на-
ступні запитання і запросіть відповісти, основую-
чись на їхньому обговоренні:

•	 Про	кого	Мормон	говорить	у	цих віршах?

•	 У	вірші	21	Moрмон	висловлює	надію	на	те,	що	
майбутні читачі зможуть “[по]вірити в євангелію 
Ісуса Христа”. Який зв’язок існує між євангелією, 
Книгою Мормона та Ісусом Христом?

Попросіть студентів переглянути Moрмон 3:20–22, 
а також прочитати Moрмон 5:12–14.

•	 Чому	Мормон	та	інші	пророки писали?

•	 Як	Книга	Мормона	допомогла	вам	“вірити	в	єван-
гелію Ісуса Христа”?

•	 Як	Книга	Мормона	зміцнила	ваше	свідчення	про	
Ісуса Христа?

•	 Чи	були	ви	свідками	того,	як	Книга	Мормона	бла-
гословляє життя інших людей?

Moрмон 4; 6. “Вироки Бога настигнуть 
злочестивих”
Нехай студенти прочитають Moрмон 4:5, 10–12.

•	 Чого	ми	можемо	навчитися	з	цих віршів?

Скажіть студентам, що зараз вони прочитають чим 
завершилась остання битва нефійців—приклад того, 
як Божі вироки настигають злочестивих. Нехай сту-
денти по черзі прочитають вірші в Moрмон 6:11–15, 
рахуючи кількість убитих в цій битві нефійців. (Було 
вбито близько 230000 нефійських воїнів. Зазначте, 
що тоді загинуло й багато інших людей—у цих 
віршах не говориться ні про кількість загиблих лама-
нійців, ні про жінок і дітей з обох боків, які загинули 
внаслідок битви).
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Запросіть студента прочитати Moрмон 6:16–22. 
Або прочитайте ці вірші самі, запропонувавши 
студентам стежити за читанням у власних 
примірниках Писань.

Попросіть студентів подумати над тим, що призвело 
до падіння цілого нефійського народу. Після цього 
попросіть їх прочитати Moроній 8:27 та Учення і 
Завіти 38:39.

•	 Чого	ми	можемо	навчитися	з	історії	падіння	
нефійського народу?

На завершення цього розділу ви можете показати ві-
деофрагмент № 19—“О ви, прекрасні”, яка міститься 
в Фільми за Книгою Мормона, (DVD)  (каталожний 
номер 54011).

Moрмон 5:22–24. Ми в руках Бога
Нехай студенти відкриють цитату старійшини В. 
Крейга Цвіка на сс. 360–361 у посібнику для студентів 
(також доступна на DVD до цього посібника A ). По-
ясніть, що до того, як старійшина Цвік сказав ці слова, 
він процитував наступні слова з Moрмон 5:23: “Хіба ви 
не знаєте, що ви в руках Бога? Хіба ви не знаєте, що в 
Нього вся сила?”

Коли ви (або хтось зі студентів) читатимете вислов-
лювання старійшини Цвіка, попросіть студентів 
подивитися на їхні долоні.

Причитавши цитату, попросіть студентів назвати 
чотири ключові принципи, згадані старійшиною 
Цвіком, які нам потрібні, щоб “дати [Богові] взяти 
нашу руку” і “відчу[ти], як Його підтримка підносить 
нас до висот, що самим нам не під силу [досягти]” 
Напишіть на дошці ці чотири ключові принципи:

Навчатися

Слухати

Прагнути Духа

Завжди молитися

Попросіть студентів записати собі ці чотири клю-
чові принципи. Запропонуйте їм знайти час перед 
наступним уроком, щоб проаналізувати своє життя 
у кожній з цих сфер.

Завершіть урок, висловивши надію на те, що сту-
денти наслідуватимуть приклад Мормона, тобто 
підкоряться руці Бога і прагнутимуть чинити 
Його волю.
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Moрмон 7–9

Вступ
Зі своїм останнім посланням Moрмон звернувся до на-
щадків Легія в останні дні (див. Moрмон 7:1). Мороній 
також звернувся до людей, які житимуть в останні дні, 
з такими словами: “Я звертаюся до вас, нібито ви при-
сутні тут, і все ж вас немає. Але знайте, Ісус Христос 
показав мені вас, і я знаю ваші діла” (Moрмон 8:35). 
Він проголосив, що Книгу Мормона дивовижним 
чином буде явлено у часи злочестивості, коли багато 
людей у світі казатимуть, що “чудеса більше не від-
буваються” (Moрмон 8:26). Проводячи обговорення 
стосовно вчень Мормона та Моронія, ви можете 
допомогти студентам усвідомити, що Книгу Мормона 
було написано для них. Віра студентів зростатиме по 
мірі їх наближення до “Бога чудес”, про Якого свід-
чили Мормон та Мороній (див. Moрмон 9:10–15).

Вчення і принципи
•	 Господь	пропонує	спасіння	всім,	хто	вірить	в	

Нього і приймає Його євангелію (див. Moрмон 7).

•	 Книга	Мормона	була	написана	для	наших	днів	
(див. Moрмон 8:26–41).

•	 Чудеса,	ознаки	та	одкровення	проливаються	на	
вірних (див. Moрмон 9:7–27).

•	 Бог	є	всезнаючою,	незмінною	Істотою	(див.	Moр-
мон 9:9–11, 19).

Запропонований хід уроку
Moрмон 7. Господь пропонує спасіння всім, 
хто вірить в Нього і приймає Його євангелію
Попросіть студентів уявити, що незабаром вони 
мають померти і що у них з’явилася можливість 
залишити останнє письмове послання. Роздайте 
кожному з них по аркушу паперу і попросіть скла-
сти перелік того, про що вони могли б написати. За 
кілька хвилин запросіть їх поділитися одне з одним 
тим, що вони написали.

Поясніть, що в Moрмон 7 міститься останнє по-
слання, записане Мормоном на пластинах. (Мож-
ливо вам потрібно буде зазначити, що слова в 
Moрмон 8–9 були написані Моронієм. Деякі вчення 
Мормона зустрічаються пізніше у книзі Моронія в 
розділах 7–9, але записані ці вчення на золотих пла-
стинах були не Мормоном, а Моронієм).

Розділ 49
Moрмон 7–9

Дайте студентам завдання подумки прочитати Moр-
мон 7 і знайти важливі вчення, додані Мормоном.

Коли вони прочитають, допоможіть їм зрозуміти 
те, як послання Мормона стосується їхнього життя, 
поставивши їм деякі або всі наступні запитання:

•	 Які	вчення	Мормона,	на	ваш	погляд,	є	особливо	
важливими або актуальними?

•	 Як	те,	що	ми	приходимо	“до	знання	про	[наших]	
батьків” (вірш 5) впливає на наше бажання покая-
тися і жити за євангелією?

•	 Яким	чином	знання	про	те,	що	ми	воскреснемо,	
щоб стати “перед … місцем суду [Христа]” (вірш 
6) впливає на наше бажання покаятися і жити за 
євангелією?

•	 Мормон	сказав,	що	ми	повинні	“триматися	єванге-
лії	Христа”	(вірш	8).	Що	це	означає	для вас?

Moрмон 7:8–9. І Біблія, і Книга Мормона 
є свідченнями про Ісуса Христа
Книга Мормона і Біблія підтримують одна одну і ма-
ють спільну мету: зміцнити нашу віру в Ісуса Христа. 
Попросіть одного зі студентів прочитати вислов-
лювання Президента Бригама Янга на сс. 363–364 
у посібнику для студентів. Після цього попросіть 
іншого студента прочитати Moрмон 7:8–9. Поясніть, 
що у вірші 8 під словами “в цьому літописі” йдеться 
про Книгу Мормона, а “літопис, який прийде до 
Іновірців від Юдеїв”—це Біблія. У вірші 9 під словом 
це мається на увазі Книга Мормона, а під словом 
те—Біблія.

•	 Яким	чином	Книга	Мормона	зміцнює	вашу	віру	в	
учення, викладені в Біблії? Як Біблія зміцнює вашу 
віру в учення, записані в Книзі Мормона?

•	 Чому	ви	можете	бути	вдячними	за	
обидва літописи?

Moрмон 8:12–25. Прийняття Книги Мормона 
приносить благословення
Запросіть когось із студентів прочитати Moрмон 
8:12, 17. Після цього попросіть їх відкрити вступ до 
Книги Мормона і прочитати шостий абзац, в якому 
міститься свідчення пророка Джозефа Сміта про 
Книгу Мормона.
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•	 Незважаючи	на	те,	що	Мороній	висловив	занепо-
коєння стосовно можливих “недосконалостей” та 
“помилок” у Книзі Мормона, яким було ставлення 
до неї Джозефа Сміта?

•	 Які	благословення	пророк	Джозеф	Сміт	пообі-
цяв тим, хто приймає Книгу Мормона і живе за її 
принципами?

•	 Що,	за	словами	Моронія,	дізнаються	ті,	хто	отри-
мує літопис і не засуджує його?

Прочитайте зі студентами Moрмон 8:14. Зверніть 
їхню увагу на проголошення Моронія про те, що 
цей літопис має “велик[у] цінн[ість]”.

Попросіть студентів подумки прочитати Moрмон 
8:15, 21–25 і знайти причини того, чому Книга Мор-
мона має велику цінність. Коли студенти прочита-
ють ці вірші, запросіть їх поділитися тим, що вони 
знайшли. Відповіді можуть бути такими:

 1. Її дано для “благополуччя давнього і надовго роз-
сіяного завітного народу Господа” (вірш 15).

 2. В ній міститься доказ того, що Господь пам’ятає 
Його завіт з домом Ізраїля (вірш 21).

 3. В ній показано, що “вічні наміри Господа будуть 
собі розгортатися далі, доки всі Його обіцяння не 
буде виконано” (вірш 22).

 4. В ній доводиться, що Господь виконує обіцяння, 
дані Ним літописцям книги, які молилися про бла-
гополуччя своїх братів (вірші 23–25).

Допоможіть студентам зрозуміти, що коли вони з 
молитвою вивчатимуть Книгу Мормона, це допо-
може їм зміцнювати своє свідчення про її “велик[у] 
цінн[ість]” і допоможе їм залишатися гідними благо-
словень, обіцяних Моронієм та Джозефом Смітом.

Moрмон 8:26–41. Книга Мормона була 
написана для наших днів
Попросіть студентів у загальних рисах описати 
сучасну злочестивість у світі. Ви можете запропо-
нувати їм зіставити Десять заповідей або норм з 
брошури Заради зміцнення молоді з цінностями 
світу, які оточують їх. Після того, як вони вислов-
лять кілька думок, попросіть їх прочитати Moрмон 
8:26–30, читаючи вірші по черзі. Прочитавши один 

вірш, обговоріть разом із класом, як умови, описані 
у цьому вірші, проявляються сьогодні.

Прочитайте Moрмон 8:31. Запропонуйте студентам 
підкреслити або якось позначити пророцтво про 
те, що Книга Мормона з’явиться “в той день, коли 
будуть великі осквернення”. Попросіть їх назвати 
осквернення, які перелічені у цьому вірші. Після 
цього прочитайте висловлювання старійшини Джо 
Дж. Крістенсена на сс. 365–366 у посібнику для 
студентів.

•	 Які	види	духовного	осквернення	існують	в	наші	
дні, крім тих, що мають фізичний характер? 
(Див. с. 366 у посібнику для студентів).

Прочитайте висловлювання Президента Езри Тефта 
Бенсона на с. 364 у посібнику для студентів, яке 
стосується Moрмон 8:35. Ця цитата також доступна 
на DVD до цього посібника A .

•	 Відповідно	до	слів	Президента	Бенсона,	яким	
чином літописці Книги Мормона дізнавалися про 
те, які історії, вчення та події будуть найкорисні-
шими для нас?

•	 Як	це	знання	може	вплинути	на	вивчення	вами	
Книги Мормона?

Moрмон 9:7–27. Чудеса, ознаки та одкровення 
проливаються на вірних
Розкажіть про випадки з вашого життя, з яких видно, 
що Господь є Богом чудес. Якщо доречно, запро-
понуйте студентам розповісти про чудеса, свідками 
яких	вони	були.	Щоб	допомогти	студентам	усвідо-
мити, що ми віримо в Бога, Який творить чудеса 
і сьогодні, наведіть висловлювання старійшини 
Далліна Х. Оукса та старійшини Брюса Р. Мак-Конкі 
на с. 368 у посібнику для студентів.

Напишіть на дошці Moрмон 9:7–8, 19–21, 24–25:

Попросіть студентів подумки прочитати ці вірші і 
подумати, про що в них говориться стосовно чудес. 
Запросіть їх поділитися своїми думками.

•	 Чому	сьогодні	нам	слід	сподіватися	на	одкро-
вення, ознаки та чудеса в Церкві?

•	 Що	заважає	відбуватися чудесам?
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Moрмон 7–9

Заохотьте студентів записувати у своїх щоденниках 
про чудеса, свідками яких вони були. Запропонуйте 
їм час від часу переглядати ці записи.

Moрмон 9:9–11, 19. Бог є всезнаючою, 
незмінною Істотою
Нехай студенти подумки прочитають Moрмон 
9:9–10 та 2 Нефій 9:20.

•	 Чому	для	вас	важливо	знати,	що	Бог	є	всезнаючим	
і не змінюється?

Поясніть студентам, що задля того, щоб “розвивати 
віру в Бога на життя і спасіння”, ми повинні мати 
“правильне уявлення про Його характер, доскона-
лість та якості” (Lectures on Faith [1985], 38; курсив 
у тексті оригіналу). Зверніть увагу студентів на за-
стереження Моронія стосовно того, що деякі люди 
“уявили собі бога, який змінюється” (Moрмон 9:10).

•	 Як	вам	допомагає	знання	про	те,	що	Бог	не	
змінюється?

Наведіть висловлювання старійшини Ніла А. Мак-
свелла на сс. 367–368 у посібнику для студентів.

•	 Чому,	за	словами	старійшини	Максвелла,	важливо	
знати про те, що Бог знає все?

•	 Як	ми	можемо	зміцнити	свою	віру	в	те,	що	Бог	
має незмінну і досконалу сутність?

Напишіть на дошці наступні посилання на Писання:

Moрмон	9:9–11

1	Нефій	10:18–19

2	Нефій	27:23

Мормон	9:19

Мороній	10:19

УЗ	20:10–12

Запросіть студентів дослідити один або більше з 
цих уривків і знайти принципи, в яких говориться 
про незмінний характер Бога. Ви можете запропо-
нувати їм зробити ланцюжок з цих віршів у Писан-
нях (інформацію стосовно ланцюжків з Писань див. 
на с. 369 у посібнику для студентів).

•	 Яким	чином	ці	уривки	з	Писань	допомагають	вам	
зміцнити довіру до Небесного Батька?

Поясніть, що крім того, що Бог є всезнаючим і не 
змінюється, Йому приємно благословляти нас і ви-
нагороджувати за нашу вірність.

•	 Якщо	Бог	є	незмінним	і	дарував	Своїм	дітям	у	
давнину видіння, благословення та одкровення, 
то яке це має значення для нас сьогодні?

Свідчіть про впевненість, яка приходить завдяки ро-
зумінню про незмінність характеру Бога. Запропо-
нуйте студентам свідчити про характер Бога членам 
сім’ї або друзям, у яких можуть бути складнощі з 
правильним уявленням про характер Бога.
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Вступ
Старійшина Джеффрі Р. Холланд, з Кворуму Два-
надцятьох Апостолів, сказав, що досвід, здобутий 
братом Яреда, коли він побачив Спасителя, “є одним 
з найвеличніших моментів, записаних в історії 
людства, і напевно одним з найвеличніших момен-
тів,	про	які	є	записи	стосовно	віри	людини.	Через	
цей досвід брат Яреда завжди вважатиметься одним 
з найвеличніших пророків Бога” (Christ and the 
New Covenant: The Messianic Message of the Book of 
Mormon [1997], 17). У цих розділах докладно розпо-
відається про благословення, які отримали перші 
яредійські поселенці внаслідок віри й молитов брата 
Яреда. Коли студенти вивчатимуть і обговорювати-
муть Eтер 1–5, вони можуть проаналізувати їх власні 
молитви і подумати про благословення, які прихо-
дять завдяки вірі в Господа. Цей блок Писань завер-
шується інформацією про появу Книги Мормона і 
свідків, обраних свідчити про неї.

Вчення і принципи
•	 Молитви	вірних	можуть	принести	божественне	

скерування і визволення (див. Eтер 1:34–43; 2:5–25).

•	 Господь	вимагає	від	нас	робити	все	можливе	для	
вирішення наших проблем (див. Eтер 2:16–25; 
3:1–5).

•	 Велика	віра	може	привести	нас	у	присутність	
Господа (див. Eтер 3–4).

•	 Господь	призначив	трьох	свідків	свідчити	про	
Книгу Мормона (див. Eтер 5).

Запропонований хід уроку
Eтер 1:34–43; 2:5–25. Молитви вірних 
можуть принести божественне скерування 
і визволення
Ще	до	початку	уроку	напишіть	на	дошці наступне:

Чому	Господь	відповідав	на	молитви	брата Яреда?

Що	означає	бути	людиною,	яку	“щедро	
благословив Господь”?

На	прохання	Яреда,	брат	Яреда	“волав	до	Господа”.	
У	чому	може	бути	різниця	між	воланням	до	Господа	і	
промовлянням молитов?

Розділ 50
Eтер 1–5

Запросіть студентів розповісти про ті часи, коли 
вони стикалися з труднощами і отримували допо-
могу завдяки щирій молитві. Подякуйте їм і поясніть, 
що сьогодні вони досліджуватимуть подібну історію 
в житті брата Яреда.

Попросіть одного зі студентів прочитати Eтер 1:33. 
Потім попросіть іншого студента стисло описати 
події, які відбувалися біля Вавилонській башті.

•	 Про	що	б	ви	найбільше	переживали	стосовно	
цього розсіяння людей і сплутання мови, якби 
були там?

Напишіть на дошці Eтер 1:34–43. Нехай студенти 
подумки прочитають ці вірші і знайдуть відповіді 
на три запитання, записаних на дошці. Коли вони 
прочитають, попросіть їх відповісти.

Щоб	допомогти	студентам	застосувати	ці	принципи	
в їхньому житті, попросіть їх виконати друге “За-
пропоноване завдання” на с. 377 у посібнику для 
студентів. Під час цієї вправи поставте їм наступні 
запитання:

•	 Як	ми	можемо	покращити	свої молитви?

•	 Яким	чином	наш	послух	Богові	впливає	на	наші	
молитви? Якої шкоди нашим молитвам завдає 
неслухняність?

Попросіть одного зі студентів прочитати Eтер 2:14 і 
перше речення у вірші 15.

•	 Яке	зло	вчинив	брат Яреда?

•	 Чого	ми	можемо	навчитися	з	цих віршів?

•	 Чому	Бог	хоче,	щоб	ми	часто	приходили	до	
Нього в молитві?

Напишіть на дошці слово карати. Прочитайте 
Учення і Завіти 95:1 і попросіть студентів знайти 
причини, чому Господь соромить або карає нас. До-
поможіть студентам зрозуміти, що Бог карає, тому 
що любить. Ви також можете запросити студентів 
прочитати висловлювання старійшин Джеффрі Р. 
Холланда та Ніла А. Максвелла, з Кворуму Дванадця-
тьох Апостолів, на сс. 372–373 у посібнику для сту-
дентів. Свідчіть про силу молитви і благословення, 
які ми можемо отримати завдяки їй.
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Eтер 1–5

Eтер 2:16–25; 3:1–5. Господь вимагає від 
нас робити все можливе, щоб розв’язувати 
особисті проблеми
Попросіть студентів подумки прочитати Eтер 2:18–19. 
Запропонуйте їм знайти три проблеми, з якими брат 
Яреда звернувся до Господа.

•	 Назвіть	ці	три	проблеми.	(У	барках	не	було	світла,	
люди не знали, куди пливти, і вони не знали, як 
їм постачати повітря, яким би вони могли дихати 
в барках).

Поясніть, що наш Небесний Батько відповідає на 
молитви у різні способи. Після цього запросіть од-
ного зі студентів прочитати Eтер 2:20.

•	 Як	Господь	відповів	на	запитання	стосовно	не-
стачі повітря в барках?

Попросіть ще одного студента прочитати Eтер 
2:22–25.

•	 Про	що	брат	Яреда	дізнався	стосовно	того,	як	
правити барками? (Людям не потрібно було тур-
буватися про те, щоб правити барками. Господь 
мав спрямовувати їх у морі, посилаючи вітри та 
“гори хвиль”. Див. також Eтер 6:4–8).

•	 Що	Господь	сказав	стосовно	забезпечення	
барок світлом?

•	 Чого	ми	можемо	навчитись	завдяки	вимозі	Го-
спода, щоб брат Яреда знайшов рішення цієї 
проблеми? (Відповіді можуть бути такими: Го-
сподь очікує, що ми використовуватимемо свою 
свободу вибору, розум та віру; Він кладе на наші 
плечі певну відповідальність; і, що іноді Він хоче, 
аби ми самі планували щось, що дозволить нам 
зростати).

Попросіть когось із студентв прочитати для класу 
Eтер 3:1–5.

•	 Що	зробив	брат	Яреда,	щоб	забезпечити	
барки світлом?

Під час обговорення цього питання, студенти мо-
жуть дати такі відповіді: Брат Яреда вивчив про-
блему. Він знайшов рішення, приготувавши камінці, 
але він не міг зробити так, щоб вони сяяли. Для 
цього йому потрібна була допомога Господа. Після 

цього він повернувся назад до Господа, щоб затвер-
дити свій план.

Попросіть студентів прочитати висловлювання 
Президента Гарольда Б. Лі на с. 373 у посібнику 
для студентів.

•	 Як	ви	можете	застосувати	цю	пораду	у	
своєму житті?

Eтер 3–4. Велика віра може привести нас у 
присутність Господа
Нехай студенти в класі по черзі прочитають по од-
ному-два вірші з Eтер 3:6–14.

•	 Віра	брата	Яреда	привела	його	в	присутність	Го-
спода. Яке схоже обіцяння маємо і ми в Eтер 4:7?

Намалюйте на дошці наведену нижче таблицю:

Що	робив	брат	Яреда? Що	маємо	робити	ми?

Дайте одній половині класу завдання прочитати 
Eтер 3:4–26 і знайти те, що робив брат Яреда і що 
дозволило йому побачити Спасителя. Попросіть їх 
також пригадати його вчинки, про які записано в 
Eтер 1–2. Призначте іншій половині класу прочитати 
Eтер 4:4–19 і знайти дані нам Моронієм поради ро-
бити те, що “розірве… завісу зневіри” (вірш 15). Ви 
можете пояснити, що слово розривати використано 
тут у значенні видалити, а завіса—це покрив, який 
приховує щось. Фразою “завіса зневіри” показано те, 
як зневір’я може відокремити нас від Бога.

Надавши студентам достатньо часу для дослід-
ження, спитайте їх про те, що вони знайшли. Напи-
шіть їхні відповіді на дошці.

•	 Що	схожого	ви	помітили	в	обох	стовпчиках?

Попросіть одного зі студентів прочитати Aлма 19:6.

•	 Як	було	скинуто	“завісу	зневіри”	з	розуму	Ламонія?	
(Відповіді студентів додайте у правий стовпчик 
таблиці на дошці).
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Попросіть одного зі студентів прочитати Учення і 
Завіти 67:10.

•	 Яку	додаткову	пораду	Господь	дав	нам,	щоб	
допомогти розірвати завісу зневіри? (Відповіді 
студентів додайте у правий стовпчик таблиці 
на дошці).

Запропонуйте студентам подумати над тим, як по-
рада на дошці може допомогти їм стати ближче до 
Господа. Ви можете попросити їх записати їхні ідеї.

Складіть своє свідчення про те, що виявляючи віру в 
Господа, ми поступово все краще бачимо Його план 
для нашого життя. Господь пообіцяв, що в тому разі, 
якщо ми житимемо праведно, виявлятимемо віру в 
Нього і дотримуватимемося наших завітів, прийде 
день, коли ми зможемо побачити Його, і жити в 
Його присутності.

Нехай студенти індивідуально або в парах дослідять 
Eтер 3:6–15. Попросіть їх скласти перелік євангель-
ських істин, про які дізнався або в яких переконався 
брат Яреда під час перебування в присутності 
Господа. Вони можуть позначити місця, в яких го-
вориться про ці істини, у своїх Писаннях. Надавши 
студентам достатньо часу для цього, запросіть їх 
поділитися знайденим. Ви можете записати їхні від-
повіді на дошці.

Відповіді можуть бути такими, як:

Господь	зодягнеться	в	плоть	і	кров	(вірш	6).

Господь	викупить	нас	від	Падіння	(вірш	13).

Ісуса	Христа	було	підготовлено	від	заснування	
світу	(вірш	14).

Вічне	життя	приходить	через	Спасителя	
(вірш 14).

Ісус	є	Батьком	і	Сином	(вірш	14).

Вірні	стануть	синами	і	дочками	Христа	(вірш	14).

Ніхто	і	ніколи	не	бачив	Господа	так,	як	бачив	Його	
брат	Яреда	(вірш	15).

Бог	створив	людину	за	Своїм	власним	образом	
(вірш	15).

Якщо у студентів є питання щодо вірша 14, ви мо-
жете звернути їхню увагу на інформацію стосовно 
Moсія 15:1–7 на с. 154 у посібнику для студентів. 
Якщо у студентів виникають питання відносно вірша 
15, ви можете порекомендувати їм висловлювання 
старійшини Джеффрі Р. Холланда на сс. 374–375 у 
посібнику для студентів.

•	 Як	розповідь	про	брата	Яреда	допомагає	нам	у	
зміцненні нашого свідчення?

Eтер 5. Господь призначив трьох свідків 
свідчити про Книгу Мормона
Попросіть студентів прочитати Eтер 5:2–4, Учення і 
Завіти 5:11–15 та Учення і Завіти 17:1–6 і поставити 
перехресними посиланнями між ними.

•	 Як	звали	трьох	свідків	Книги Мормона?

Запросіть студентів відкрити вступ до Книги Мор-
мона. Попросіть одного зі студентів прочитати 
Свідчення трьох свідків.

Прочитайте наступні слова пророка Джозефа Сміта, 
які він сказав своєму батькові й матері невдовзі після 
події за участю Трьох свідків:

“Батьку! Мамо! … ви не уявляєте, який я щасли-
вий! Господь зробив так, що пластини були по-
казані ще трьом, окрім мене, які також побачили 
ангела і муситимуть свідчити про істинність 
того, що я казав, бо вони самі знають, що я не 
обманюю людей. І в мене таке відчуття, наче з 
мене звалився страшний тягар, який був ледь не 
більший за такий, що я міг би знести. Але тепер 
вони візьмуть частину ноші на себе, і через це 
моя душа радіє, що я більше не буду самотнім в 
цьому світі!” (процитовано з Учення Президен-
тів Церкви: Джозеф Сміт [2007], с. 128).

•	 Чому,	на	ваш	погляд,	подія,	в	якій	брали	
участь Три свідки, зробила пророка Джозефа 
таким щасливим?

Попросіть студентів прочитати Eтер 5:2–4 і позна-
чити там чотирьох різних свідків Книги Мормона. 
(Інформацію стосовно цих свідків, див. на с. 376 у 
посібнику для студентів).
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Нехай студенти прочитають висловлювання ста-
рійшини Далліна Х. Оукса на с. 376 у посібнику для 
студентів. Це висловлювання також доступне на 
DVD до цього посібника A .

•	 Як	ви	можете	бути	свідком	про	Книгу Мормона?

•	 Як	ваше	свідчення	про	Книгу	Мормона	може	
вплинути на інших людей?

Завершіть урок своїм свідченням про 
Книгу Мормона.
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Вступ
В Eтер 6–10 Moроній стисло описує життя багатьох 
поколінь яредійського народу. Цей швидкий огляд 
демонструє наслідки праведного і злочестивого 
життя. Спостереження і застереження Моронія 
можуть допомогти нам уникати помилок, зроблених 
яредійцями. Господь продовжував закликати яре-
дійців до покаяння і запрошував прийти до Нього, і 
Він не припиняє закликати нас до того самого, щоб 
мати можливість дарувати нам мир і щастя.

Вчення і принципи
•	 Коли	ми	довіряємо	Господу	і	чинимо	Його	волю,	

Він скеровує наш шлях (див. Eтер 6:1–12).

•	 Пророки	засуджують	злочестивість	і	застерігають	
про небезпеку (див. Eтер 7:23–27; 9:28–31).

•	 Метою	таємних	змов	є	знищення	народів	і	позбав-
лення свободи (див. Eтер 8; 9:26–27; 10:33).

Запропонований хід уроку
Eтер 6:1–12. Коли ми довіряємо Господу і 
чинимо Його волю, Він скеровує наш шлях
Попросіть студентів подумки прочитати Eтер 6:1–12 
і знайти, що є схожого між подорожжю яредійців в 
обіцяну землю і нашою подорожжю смертним жит-
тям у целестіальне царство. Запропонуйте їм скла-
сти перелік слів і фраз з цього уривка з Писань, які 
можна застосувати в нашому житті. Наприклад, вони 
можуть подумати про те, як подув вітру в напрямку 
обіцяної землі можна порівняти з впливом Бога у на-
шому житті. Вони також можуть провести паралелі з 
камінцями, запасами продовольства, заготовленими 
для мандрівки, з глибинами моря, барками або суд-
нами та самими яредійцями.

Надавши студентам достатньо часу для вивчення 
і обдумування, попросіть їх зібратися в невеликі 
групи, щоб поділитися тим, що вони знайшли. 
Після цього попросіть кожну групу вибрати когось, 
хто поділиться ідеями групи з усім класом. Під час 
обговорення запрошуйте студентів ділитися додат-
ковими вченнями або принципами. Запропонуйте 
студентам записувати ідеї кожної групи.

•	 Чого	ми	можемо	навчитися	з	досвіду	яредійців?

Розділ 51
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•	 Як	ці	принципи	можуть	допомогти	нам	пов-
ною мірою отримувати скерування Бога в 
нашому житті?

Eтер 6:9. “Вони співали хвалу Господові”
Виділіть студентам час для самостійного читання 
Eтер 6:9 та 1 Нефій 18:9.

•	 Чим	відрізняються	співи,	описані	в	цих	двох	
віршах? (Додаткове порівняння цих подій див. 
на с. 379 у посібнику для студентів).

•	 Яку	користь	ми	та	інші	маємо	від	того,	коли	
“співа[ємо] хвалу Господові”?

Eтер 6:12. “Вони … проливали сльози радості 
… через безліч лагідних милостей [Господа]”
Прочитайте зі студентами Eтер 6:12.

•	 Що	для	вас	означає	слово	милості?

Під час цього обговорення ви можете попросити 
студентів прочитати вступ до тлумачення слова “Ми-
лість” на сс. 58–59 у довіднику Стійкі у вірі.

•	 Як	слово	лагідні розширює значення слова 
милості?

•	 Як	слово	безліч допомагає нам краще зрозуміти 
цей вірш?

•	 Що	люди	зробили,	коли	прибули	до	обіцяної	
землі? Як ми можемо наслідувати їхній приклад?

Виділіть студентам час, щоб вони подумали про 
“безліч лагідних милостей [Господа]” у своєму житті. 
Через	деякий	час	запросіть	декого	з	них	поділитися	
їхніми прикладами.

Eтер 6:17. “Їх було навчено проходити 
покірно перед Господом”
Попросіть одного зі студентів прочитати Eтер 6:17.

Попросіть студентів визначити побачені ними 
вчинки та ставлення інших людей, які демонструють 
те, що вони “проход[ять] покірно перед Господом”. 
Ви можете записати відповіді студентів на дошці.

•	 Чому	нам	потрібно	“проходити	покірно	перед	
Господом”, щоб бути “навчен[ими] з неба”?

•	 Як	ми	можемо	бути	більш	покірними?	Яким	чином	
те, що ми пам’ятаємо свої стосунки з Господом, 
допомагає нам бути покірними?
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•	 З	якими	труднощами	ми	стикаємося,	коли	намага-
ємося бути покірними? Як нам з цим справлятися?

Eтер 7:23–27; 9:28–31. Пророки засуджують 
злочестивість і застерігають про небезпеку
Дайте студентам час на те, щоб подумки прочитати 
Eтер 7:23–27 та 9:28–31. Попросіть їх знайти, що є 
схожого і що відмінного в цих двох уривках. Роз-
гляньте наступні запитання:

•	 Що	може	допомогти	людині	прийняти	або	відки-
нути застереження пророка?

•	 Які	застереження	ми	отримали	від	нашого	
сучасного пророка?

•	 Наведіть	деякі	приклади	благословень,	отрима-
них людьми завдяки тому, що вони відгукнулись 
на застереження пророка. (Заохотьте студентів 
ділитися прикладами з власного життя або з життя 
знайомих їм людей).

Eтер 8; 9:26–27; 10:33. Метою таємних змов є 
знищення народів і позбавлення свободи
Попросіть студентів індивідуально або разом 
розглянути матеріал стосовно Геламан 6:18–40 
на сс. 275–276 у посібнику для студентів. У цьому 
матеріалі наводиться стисле пояснення щодо 
таємних змов.

Поясніть, що підсумувавши історію яредійців, про-
рок Мороній попередив сучасних читачів про не-
безпеку таємних змов. Нехай студенти прочитають 
короткий зміст до Eтер 8. Потім, спираючись на Eтер 
8:20–26, обговоріть деякі або всі наступні запитання:

•	 Moроній	сказав,	що	таємні	змови	знищили	яре-
дійську та нефійську цивілізації (див. вірші 20–21). 
Чому,	на	вашу	думку,	таємні	змови	такі нищівні?

•	 Яким	чином	окремі	люди	або	народи	можуть	“під-
тримувати” таємні змови? (Див. вірш 22).

•	 Чому,	на	ваш	погляд,	Мороній	написав	про	жах-
ливі наслідки таємних змов? (Див. вірші 23–26).

•	 Як	таємні	змови	фальсифікують	істинні	завіти	
з Богом?

Нехай студенти прочитають Eтер 9:26–27 та 10:33.

•	 Чому,	на	ваш	погляд,	навіть	після	періодів	правед-
ного життя, яредійська цивілізація ставала жер-
твою таємних змов?

•	 Розвиток	яких	особистих	якостей	може	допо-
могти нам протистояти таємним змовам? (Серед 
названого студентами може бути особиста ціліс-
ність, любов до Господа та любов до Господніх 
заповідей).

Нехай студенти прочитають Геламан 6:37 та 3 Нефій 
5:4–6.

•	 Який	спосіб	є	найкращим	в	очищенні	суспільства	
від таємних змов?

Eтер 10. Провідники можуть зробити 
суспільство злочестивим або праведним
Поясніть, що в Eтер 10 Moроній описує кілька 
поколінь лише в 34 віршах. Деякі царі були пра-
ведними і вели людей до процвітання й миру; інші 
були злочестивими і призводили людей до страж-
дань. Малоймовірно, що зі зміною царів суспільство 
швидко змінювалося від праведного життя до зло-
честивого або навпаки. Скоріше за все ці зміни були 
поступовими.

Використайте наступний наочний приклад, щоб 
продемонструвати це. Ви можете попрактикуватися 
в цьому до уроку.

Покажіть прозорий стакан, наполовину заповнений 
чистою водою.

Попросіть одного зі студентів прочитати 
Eтер 10:5. Після цього додайте у воду краплю 
харчового барвника.

Нехай один зі студентів прочитає Eтер 10:9–11. 
Після цього додайте у воду ще одну краплю 
харчового барвника.

Запросіть студента прочитати Eтер 10:13. І знову до-
дайте у воду ще одну краплю харчового барвника.

Зазначте, що саме так, як суспільства, які управ-
ляються злочестивими провідниками, поступово 
можуть стати злочестивими, суспільства, де керують 
праведні провідники, можуть поступово ставати 
більш праведними. Попросіть одного зі студентів 
прочитати Eтер 10:16. Після цього додайте у брудну 
воду трохи відбілюючої речовини. Повторіть те 
саме,	прочитавши	вірш	17	та	вірші	18–19.	(Через	
деякий час вода має знову стати чистою).
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•	 Чого	ми	можемо	навчитися	з	цього	наочного	при-
кладу? Як ці принципи стосуються яредійців? Як 
вони стосуються суспільств сьогодні?

•	 Які	певні	види	впливу	в	нашому	суспільстві	
можуть забруднити наше життя? Як ми можемо 
утримувати себе в чистоті?

Завершіть урок, наголосивши на тому, що коли ми 
живемо праведно, то можемо бути щасливими за 
будь-яких обставин.
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Eтер 11–15

Вступ
Завершуючи скорочення яредійських літописів, Мо-
роній перервав історичну оповідь, включивши ба-
гато розповідей про зречення яредійським народом 
послання віри їхніх пророків. Коли він і його батько 
проповідували євангелію, він був свідком такої самої 
злочестивості серед його власного народу—нефій-
ців. Знаючи, що подібні обставини існуватимуть і в 
наші дні, він додав вчення Етера про віру, а також 
багато своїх власних вчень.

Коли студенти читатимуть і обговорюватимуть 
Eтер 11–15, вони можуть дізнатися як застосовувати 
вчення Етера і Моронія в їньому житті. Ви можете 
допомогти їм усвідомити, що віра в Христа допома-
гає їм залишатися відданими Богові. Ваші студенти 
також повинні зрозуміти, що віра в Христа веде до 
чудес і одкровень та допомагає нам перетворити 
слабкість на силу.

Вчення і принципи
•	 Віра	й	надія	є	якорем	для	наших	душ	та	роблять	

нас впевненими і непохитними (див. Eтер 12:1–4).

•	 Велика	віра	передує	чудесам	(див.	Eтер	12:5–22).

•	 Господь	перетворює	нашу	слабкість	на	силу,	
коли ми впокорюємо себе і маємо віру в Нього 
(див. Eтер 12:23–41).

•	 Новий	Єрусалим	буде	побудовано	на	Американ-
ському континенті (див. Eтер 13:2–12).

Запропонований хід уроку
Eтер 11–12. Вступ до тем уроку
Заздалегідь призначте одного зі студентів підготу-
вати презентацію, що основується на вступі до 52-го 
розділу посібника для студентів та на коментарі до 
Eтер 11 на с. 384 у посібнику для студентів. Попро-
сіть цього студента представити цю інформацію на 
початку уроку.

Принесіть до класу пакетик насіння. Спитайте у 
студентів, чи пам’ятають вони, який пророк з Книги 
Мормона використав насіння за наочний приклад, 
щоб викласти духовний принцип. Коли студенти 
пригадають, що приклад з насінням для навчання 
про слово Боже і віру використав Алма (див. 30 
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розділ цього посібника), попросіть їх згадати, яке 
визначення вірі дав Алма (див. Aлма 32:21    ). По-
просіть студентів знайти пораду в Eтер 12, яка може 
допомогти їм зміцнити свою віру.

Eтер 12:1–4. Віра й надія є якорем для 
наших душ та роблять нас впевненими 
і непохитними
Покажіть малюнок якоря 
(або намалюйте його на 
дошці). Попросіть учнів 
пояснити призначення 
якоря. Попросіть їх від-
крити Eтер 12:4.

•	 Що	у	цьому	вірші	
називають “якорем 
для душ людей”?

•	 Чому	нам	потрібен	якір	для	наших душ?

Поясніть, що у віршах 3–4 названо результати віри. 
Покажіть на дошці наступну діаграму, але нічого не 
вписуйте праворуч від стрілочок. Попросіть студен-
тів заповнити таблицю, основуючись на принципах, 
які вони знаходять у віршах 3–4. Можливі відповіді 
наведено нижче.

➚
Покаяння

➚
Здійснення всього

Віра	веде до ➙ Надії

➘
Добрих діянь

➘
Уславлення Бога

Спитайте у студентів, яким чином віра веде до кож-
ного принципу або вчинку, які перелічено у пра-
вому стовпчику. Коротко розгляньте кожен пункт.

•	 Яким	чином	віра	в	Христа	дає	вам	надію	і	є	яко-
рем для вашої душі?
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Eтер 12:5–22. Велика віра передує чудесам
Попросіть одного зі студентів прочитати Eтер 
12:6    .

Напишіть на дошці: Що таке випробування віри? 
Попросіть одного–двох студентів поділитися корот-
кими прикладами випробувань віри, які були у них 
або у когось з їхніх знайомих.

Попросіть студентів послухати наступні висловлю-
вання і знайти принципи, які стосуються випробу-
вання віри. Висловлювання Президента Джеймса 
Е. Фауста також доступне на DVD до цього посіб-
ника  A .

“Жодна людина не може отримати спасіння 
без ретельного випробування віри і виконання 
принципів вічної істини, які було встановлено 
від початку заради спасіння і піднесення люд-
ства” ( Joseph Fielding Smith, Answers to Gospel 
Questions, comp. Joseph Fielding Smith Jr., 5 vols. 
[1957–66], 4:150).

“Усім слід пройти крізь вогонь плавильника і 
незначне й неважливе у нашому житті може 
бути видалене, мов жужіль, і завдяки цьому 
наша віра стане сяючою, повною й сильною. 
Здається, кожен отримує повну міру смутку, 
страждання, а часто й розчарування, навіть той, 
хто щиро прагне чинити правду і бути вірним. 
Та все ж це є частиною очищення в процесі 
пізнання Бога” ( James E. Faust, у Conference 
Report, Apr. 1997, 85; або Ensign, May 1997, 63).

Поясніть, що інколи наша віра випробовується 
через труднощі; однак це не єдиний спосіб, у який 
вона випробовується. Попросіть одного зі студен-
тів прочитати висловлювання старійшини Річарда 
Г. Скотта на с. 385 у посібнику для студентів. Це 
висловлювання також доступне на DVD до цього 
посібника В .

•	 Яке	визначення	випробуванню	віри	дав	
старійшина Скотт?

В Eтер 12:6–22 говориться про отримані 
людьми благословення після того, як їх віру 

було випробувано. Намалюйте на дошці 
наступну таблицю:

Про	кого	
говориться?

Як	вони	вияв-
ляли	віру?

Які	благосло-
вення	вони	
отримали?

Поділіть клас на пари або на маленькі групи. Вка-
жіть кожній парі або групі намалювати цю таблицю 
на папері. Попросіть їх прочитати Eтер 12:6–22 і 
написати відповіді на запитання в таблиці.

Надавши студентам достатньо часу для виконання 
цього завдання, попросіть їх взяти до уваги благо-
словення, згадані у вірші 19.

•	 Як	це	благословення	може	бути	прообразом	того,	
що всі вірні отримають в кінці?

•	 Яким	чином	благословення,	що	є	результатом	віри,	
готують нас до входження у присутність Господа?

Поясніть, що апостол Петро поділився цінною 
порадою стосовно випробувань нашої віри. Запро-
понуйте студентам знайти цю пораду, коли один зі 
студентів читатиме 1 Петра 4:12–13.

•	 Петро	сказав,	щоб	ми	не	дивувалися,	коли	з’яв-
ляться випробування. Як цей принцип може 
допомогти нам вистояти під час випробувань? 
(Ви можете зазначити, що нам легше витримати 
випробування, коли ми знаємо, що вони є части-
ною нашого життя).

Свідчіть про те, що Господь дотримується Своїх обі-
цянь і винагороджує нас, коли ми зносимо випробу-
вання нашої віри.

Eтер 12:23–41. Господь перетворює нашу 
слабкість на силу, коли ми впокорюємо себе 
і маємо віру в Нього
Запросіть студента вийти перед класом і зробити 10 
віджимань.

•	 Якими	будуть	результати,	якщо	[ім’я	студента]	про-
довжуватиме регулярно виконувати цю вправу?
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•	 Чому	м’язи	стають	міцнішими	завдяки	
тренуванню?

•	 Як	духовні	вправи	можна	порівняти	з	фізичними?

Поясніть, що послання в Eтер 12 допомагає нам 
зрозуміти, як слабкість смертного життя можна по-
долати силою Господа. Попросіть студентів дослі-
дити Eтер 12:23–25 і знайти слабкість, яку відчував 
Moроній, укладаючи літопис. Попросіть студентів 
поділитися знайденим.

Попросіть одного зі студентів прочитати Eтер 
12:27    . У цьому вірші міститься обіцяння про те, 
що Господньої благодаті достатньо, щоб допомогти 
нам подолати нашу слабкість (ви можете відкрити 
коментар до Eтер 12:27 на с. 387 у посібнику для 
студентів). Нехай студенти подумки прочитають 
Eтер 12:26–28 і знайдуть якості, яких ми мусимо 
набути, аби благодаті Господа було достатньо, щоб 
“слабке стало сильним для [нас]”. Ви можете запро-
понувати студентам позначити ці якості у своїх Пи-
саннях. Серед знайдених ними якостей можуть бути 
покірність, лагідність, віра, надія та милосердя.

•	 Як	ці	якості	допомагають	нам	розвивати	
духовну міць?

•	 Як	ці	якості	пов’язані	з	приходом	до Христа?

•	 Яким	чином	духовна	сила,	отримана	завдяки	
благодаті Христа, може усувати слабкості 
смертного життя?

Зверніть увагу на те, що Мороній, почувши слова 
Господа у віршах 26–28, “заспокоївся” (Eтер 12:29) 
і склав своє свідчення про Господа. Попросіть 
студентів прочитати Eтер 12:29–36, відшукуючи 
те, про що свідчив Мороній. Запросіть їх шукати 
твердження, які починаються зі слів “я знаю” або 
“я пам’ятаю”.

•	 Про	які	істини	свідчив Мороній?

•	 Який	вплив	ваше	свідчення	про	ці	істини	спра-
вило на ваше життя?

Прочитайте з класом Eтер 12:37.

•	 Яке	благословення,	відповідно	до	цього	вірша,	
отримав Мороній завдяки тому, що бачив свою 
слабкість?

•	 Подумайте	про	якусь	свою	особисту	слабкість.	Як	
те, що ви покладаєтеся на Господа, може допо-
могти вам перетворити цю слабкість на джерело 
духовної сили? (Дайте студентам час подумати 
над цим питанням. Вони не повинні відчувати, 
що мають відповісти на нього).

Попросіть одного зі студентів прочитати Eтер 
12:38–41.

•	 Як	на	вас	впливає	ваше	знання	про	те,	що	ці	
вчення прийшли безпосередньо від Господа?

•		Які	причини	нам	називає	Мороній,	щоб	“шукати	
Цього Христа”?

Запросіть студентів розповісти про те, як вони здо-
були силу, коли прийшли до Спасителя.

Eтер 13:2–12. Новий Єрусалим буде 
побудовано на Американському континенті
Намалюйте на дошці просту діаграму на кшталт 
наведеної нижче, але не пишіть слів Новий та 
Старий.

Новий Єрусалим Старий Єрусалим

Поясніть, що ця діаграма уособлює світ. Запитайте у 
студентів, чи чули вони коли-небудь про два Єру-
салими. Якщо так, то спитайте їх, де ці міста будуть 
розташовані. Поясніть, що в Eтері 13:2–12 гово-
риться про видіння Етера. У цих віршах Мороній 
розповідає про пророцтва Етера стосовно Нового 
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Єрусалима і Єрусалима давнини. Допишіть в діа-
грамі слова Новий і Старий.

Дайте одній половині класу завдання прочитати 
Eтер 13:2–12, відшукуючи пророцтва Етера стосовно 
Єрусалима давнини. Доручіть іншій половині класу 
прочитати ці самі вірші і знайти пророцтва Етера 
стосовно Нового Єрусалима. Попросіть кожну групу 
призначити когось записувати те, що вони знайдуть. 
Надавши класу достатньо часу, запросіть кожного 
студента, який записував знайдене, переписати про-
роцтва на дошку під відповідними назвами “Старий 
Єрусалим” або “Новий Єрусалим”.

Записане студентами на дошці може включати на-
ступну інформацію:

Старий Єрусалим

	1.	Його	буде	знищено	(див.	вірш	5).

	2.	Його	буде	знову	відбудовано,	як	священне	місто	
Господа	(див.	вірш	5).

	3.	Його	буде	збудовано	для	дому	Ізраїля	(див.	вірш	5).

	4.	Його	жителів	буде	очищено	через	Спокуту	Ісуса	
Христа	(див.	вірш	11).

	5.	Розсіяні	нащадки	колишніх	жителів	Єрусалима	
будуть	зібрані	(див.	вірш	11).

	6.	Його	жителі	будуть	причасниками	виповнення	
завіту,	який	Бог	склав	з	Авраамом	(див.	вірш	11).

Новий Єрусалим

	1.	Його	буде	побудовано	на	Американському	кон-
тиненті	(див.	вірші	2–3,	6,	8).

	2.	Він	зійде	з	небес	(див.	вірш	3).

	3.	Він	буде	святим	святилищем	Господа		
(див.	вірш	3).

	4.	Його	буде	збудовано	для	залишків	сімені	Йосипа	
(див.	вірш	6).

	5.	Він	буде	схожий	на	Старий	Єрусалим		
(див.	вірш	8).

	6.	Його	жителів	буде	очищено	через	Спокуту	Ісуса	
Христа	(див.	вірш	10).

Стосовно 2-го пункту під заголовком “Новий Єруса-
лим” ви можете зазначити, що пророцтво в Eтер 13:3 
частково буде здійснене, коли місто Еноха повер-
неться на землю і об’єднається з Новим Єрусалимом 
(див. також Moйсей 7:13–21, 62–64).

Спитайте у студентів, які благословення Нового 
Єрусалима доступні нам вже зараз, де б ми не жили. 
Допоможіть студентам зрозуміти, що чим більше 
ми зобов’язуємо себе жити праведним життям, тим 
більше наше життя наповнюється миром і щастям. 
Ви можете прочитати їм Учення і Завіти 59:23.

Запросіть студентів узяти на себе зобов’язання жити 
праведно кожного дня. Поділіться своїм свідченням 
про благословення, які приходять у цьому житті і в 
житті після смерті, якщо ми живемо праведно.

Eтер 14–15. Кінець яредійської цивілізації
Спитайте, чи може хтось зі студентів коротко роз-
повісти про знищення яредійців, як про це записано 
в Eтер 14–15. Якщо студентам важко це зробити, 
коротко розкажіть про це самі або попросіть одного 
зі студентів прочитати короткий зміст цих розділів.

Напишіть на дошці наступні посилання і попросіть 
студентів прочитати їх і визначити, що призвело до 
знищення яредійців.

Eтер	14:5–10

Етер	14:24

Етер	14:25

Eтер	15:1–6,	22

Етер	15:19

•	 Як	Сатана	оволодів	серцями	цих людей?

•	 Які	уроки	ми	можемо	винести	зі	знищення	
яредійців?
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Вступ
У перших шести розділах книги Моронія йдеться 
про обряди й порядки Церкви у дні Моронія: хри-
щення, конфірмацію і дар Святого Духа, дарування 
священства і висвячення в чини у священстві, при-
частя, товаришування з новими членами Церкви та 
проведення церковних зборів. Деякі вчителі можуть 
схилитися до того, щоб пропустити ці розділи через 
те, що активні святі останніх днів добре обізнані з 
його змістом. Однак Мороній включив ці вчення, 
оскільки відчував, що “можливо, це ста[не] у пригоді 
[його] браттям, Ламанійцям, колись, у майбутній 
день” (Moроній 1:4). Ви можете допомогти студен-
там усвідомити, що ці вчення є цінними для всіх 
людей сьогодні.

Вчення і принципи
•	 Обряди	священства	є	дуже	важливими	в	євангелії	

Ісуса Христа (див. Moроній 2–6).

•	 Ми	причащаємося,	щоб	поновлювати	завіти	з	
Господом (див. Moроній 4–5).

•	 Покаяння	веде	до	хрищення	(див.	Moроній	6:1–3).

•	 Ми	повинні	пильнувати	і	насичувати	одне	одного	
словом Бога (див. Moроній 6:4–9).

Запропонований хід уроку
Moроній 1. “Я, Moроній, не зречуся Христа”
Попросіть студентів встановити як довго залишався 
в живих Мороній після останньої битви, про яку 
написано в Книзі Мормона. Зверніть їхню увагу на 
Moрмон 6 і попросіть знайти дату внизу сторінки 
або в короткому змісті розділу (385 р. від Р.Х.). Потім 
попросіть їх знайти дату на останній сторінці Книги 
Мормона або у короткому змісті до Moроній 10 
(421 р. від Р.Х.). (Moроній залишався в живих ще при-
наймні 36 років після останньої битви).

Попросіть студентів подумки прочитати Moроній 1.

•	 Що	в	цьому	розділі	розповідається	про	останні	
роки життя Моронія?

•	 Як,	на	вашу	думку,	Моронію	вдалося	зберегти	
віру протягом цього важкого часу?

Поділіться наступним висловлюванням сестри 
Сюзен В. Теннер, яка служила генеральним 
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президентом Товариства молодих жінок (також до-
ступне на DVD до цього посібника A ):

“Я розумію, що багато з нас також часом почу-
ваються самотньо, не маючи друзів у злочести-
вому світі. Деякі з нас відчувають, що під час 
випробувань їм “нема куди йти”. Та ми з вами 
можемо не тільки вижити, але й перемогти 
як Мороній, якщо докладемо зусиль стояти за 
істину	в	тяжкі	часи.	Що	він	робив,	стикаючись	
лицем до лиця з похмурим, ворожим світом? З 
вірою підкоряючись настановам свого батька, 
він завершив записи на золотих пластинах. Він 
ознайомився із записами пророків. А найголов-
ніше, він прокладав собі шлях, долаючи збен-
теження, тримаючись за Господні обіцяння про 
майбутнє. Він міцно тримався за завіти, які Бог 
уклав з домом Ізраїля, щоб благословити його 
навічно” (“Добра новина з Кумори”, Ліягона, 
трав. 2005, с. 105).

Попросіть студентів ще раз прочитати Moроній 1:3.

•	 Що	в	словах	Моронія	у	цьому	вірші	справляє	на	
вас враження?

•	 Як	ми	можемо	розвивати	силу	свідчення	і	харак-
тер, подібний до Моронієвого?

Moроній 2–6. Обряди священства є дуже 
важливими в євангелії Ісуса Христа
Розбийте клас на групи. Нехай групи коротко дослі-
дять Moроній 2–6 та Учення і Завіти 20:37–39, 46–60, 
68–79 і відшукають, що є подібного між Церквою в 
часи Моронія і Церквою в останні дні (ви можете 
записати посилання на Писання на дошці). Надавши 
студентам достатньо часу, попросіть одну з груп 
назвати одну річ, яка є подібною. Запишіть їхню 
відповідь на дошці. Після цього запросіть інші групи 
по черзі називати інші подібності. Їхні відповіді за-
писуйте на дошці. Продовжуйте по черзі запитувати 
групи, поки в жодній групі не вичерпаються відпо-
віді стосовно цього питання.

•	 Які	у	вас	виникають	думки,	коли	ви	бачите,	що	в	
різні часи в історії світу в Господній Церкві існу-
вали ті самі обряди й принципи?
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•	 Чим	ці	розділи	могли	бути	корисними	для	
Джозефа Сміта, коли Господь відновив через 
нього Церкву?

Допоможіть студентам зрозуміти життєво важливу 
роль, яку відіграють у Господній Церкві обряди свя-
щенства. Вам можуть допомогти наступні запитання:

•	 Чому	для	членів	Церкви	Ісуса	Христа	Святих	
Останніх Днів обряди є такими важливими? 
(Коли студенти обговорюватимуть це питання, ви 
можете запросити їх прочитати висловлювання 
президента Бойда К. Пекера і старійшини Далліна 
Х. Оукса на сс. 391–392 у посібнику для студентів. 
Попросіть їх знайти принаймні дві причини, чому 
обряди є важливими. Два висловлювання прези-
дента Пекера також доступні на DVD до цього 
посібника В  С ).

•	 Навіщо	для	виконання	будь-якого	обряду	по-
трібне повноваження священства?

•	 Який	внесок	робить	символізм	у	священну	
природу обрядів?

Допоможіть студентам зрозуміти, що основною 
метою Книги Мормона є допомогти нам прийти 
до Христа. У Moроній 2–6 описуються обряди, які 
допомагають нам прийти до Христа.

Moроній 4–5. Ми причащаємося, щоб 
поновлювати завіти з Господом
У Moроній 4 та 5 записані причасні молитви, які 
Господь відкрив Своїй Церкві на давньому Амери-
канському континенті. Господь дав ці самі молитви 
через одкровення в останні дні (див. УЗ 20:77, 79). 
Зазначте, що це більше, ніж молитви—вони є двома 
частинами священного обряду. Під час деяких обря-
дів їхні виконавці повинні кожного разу промовляти 
одні й ті самі слова.

Дайте учням по аркушу паперу. Попросіть їх на-
писати причасну молитву благословення хліба, не 
дивлячись у Писання. Попросіть їх зробити те саме 
з причасною молитвою благословення води.

Вголос прочитайте причасні молитви, щоб студенти 
могли перевірити наскільки точно вони їх написали. 
Потім попросіть їх подумати над таким запитанням:

•	 Як	ви	оцінюєте	особисте	благоговіння	під	
час причастя?

Надавши студентам достатньо часу на обдумування 
цього запитання, проведіть обговорення, основую-
чись на наступних запитаннях:

•	 Що	ми	можемо	зробити,	щоб	приготуватися	до	
прийняття причастя кожного тижня?

•	 Як	причасні	молитви	нагадують	нам	про	наші	
завіти хрищення?

Попросіть студентів поставити Учення і Завіти 
20:37 та Moсія 18:8–10 перехресними посиланнями 
до Moроній 4–5. Запропонуйте їм написати їхні 
думки стосовно хрищення і причастя на полях 
своїх Писань.

•	 Яким	чином	те,	що	ми	гідно	причащаємося,	
зміцнює наші завітні стосунки з нашим Небесним 
Батьком та Ісусом Христом?

Запросіть студентів подумати про обговорення сто-
совно причастя, в якому вони щойно брали участь. 
Попросіть їх поділитися чимось одним, про що вони 
дізналися або засвоїли.

Moроній 6:1–3. Покаяння веде до хрищення
Попросіть одного зі студентів прочитати Moроній 
6:1.

•	 Що,	на	вашу	думку,	означає	приносити	плід,	який	
показує гідність, щоб бути хрищеним?

Щоб	допомогти	студентам	відповісти	на	це	запи-
тання, попросіть їх подумки прочитати Moроній 
6:2–3. Запропонуйте їм позначити в їхніх Писаннях 
те, що Мороній назвав “плодом”, який доводив, що 
люди були готові увійти у води хрищення.

•	 Як	покаяння	пов’язане	з	наверненням?

•	 Як	покаяння	пов’язане	зі	служінням	Христу	
до кінця?

Поясніть, що основні вимоги для членства в Церкві 
завжди були ті самі: віра в Ісуса Христа, покаяння та 
бажання взяти на себе ім’я Ісуса Христа і служити 
Йому. Ми маємо такі самі вимоги навіть після того, 
як нас було хрищено і конфірмовано.
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Запросіть студентів обміркувати свої зусилля в тому, 
щоб виявляти віру, каятися у своїх гріхах, брати 
на себе ім’я Ісуса Христа і старанно служити. Ви 
можете дати студентам час, щоб вони записали 
їхні думки.

Moроній 6:4–9. Ми повинні пильнувати і 
насичувати одне одного словом Бога
Поясніть, що в Moроній 6:4 Moроній навчає 
про обов’язок членів Церкви піклуватися про 
новонавернених.

Прочитайте зі студентами Moроній 6:4. Попросіть 
студентів виявити, що саме робила Церква у дні 
Моронія, щоб допомогти новонаверненим.

•	 Moроній	сказав,	що	коли	люди	приєднувалися	до	
Церкви,	“їх	зачисляли	…	і	їхні	імена	брали”.	Чому	
було важливо записувати імена людей згідно з 
Moроній 6:4?

•	 Що,	на	вашу	думку,	означає	насичувати	когось	
“добрим словом Бога”? Як ми можемо допомагати 
одне одному залишатися “на правильному шляху”?

Прочитайте наступне висловлювання Президента 
Гордона Б. Хінклі (1910–2008), 15-го Президента 
Церкви (також доступне на DVD до цього посіб-
ника  D ):

“Коли ми знаходимо і христимо новонаверне-
ного, у нас з’являється обов’язок товаришувати 
з ним і зміцнювати його свідчення про істин-
ність цієї роботи. Ми не можемо дозволити, 
щоб він, тільки увійшовши через парадні двері, 
тут же вийшов через чорний хід! Приєднання 
до Церкви—це серйозний крок. Кожен навер-
нений бере на себе ім’я Христа разом з обі-
цянням виконувати Його заповіді. Але може 
статися, що вам буде нелегко в Церкві. Якщо 
у наверненого не буде теплих і сильних рук, 
які вітатимуть його, якщо він не відчуватиме 
любові й турботи про себе, то почне замислю-
ватися чи правильний крок він зробив. Якщо 
не буде дружніх рук і доброзичливих сердець, 
щоб вітати його і вести цим шляхом, він може 
зійти з нього.

Проведення місіонерської роботи абсолютно 
втрачає всякий сенс, якщо ми не можемо збе-
регти її плоди. Ці дві роботи повинні проводи-
тися нероздільно. Навернені є дорогоцінними. 
Кожний навернений є сином або дочкою Бога. 
Кожний навернений—це велика і серйозна 
відповідальність. Надзвичайно важливо піклува-
тися	про	тих,	хто	приєднався	до	нас”	(“Шукайте	
ягнят, годуйте овець,” Ліягона, лип. 1999, с. 118).

Повторіть слова Президента Хінклі, що “проведення 
місіонерської роботи абсолютно втрачає всякий 
сенс, якщо ми не можемо зберегти її плоди”.

•	 Що	це	твердження	означає	для вас?

•	 Чому	у	деяких	новонавернених	виникають	труд-
нощі з тим, щоб залишатися вірними й активними 
після хрищення і конфірмації?

Поділіться наступним висловлюванням Президента 
Хінклі (також доступне на DVD до цього посіб-
ника  E ):

“Кожному новонаверненому потрібно три речі:

1. Друг у Церкві, до якого він може будь-коли 
звернутися, який буде йти поруч з ним, який 
відповідатиме на його запитання, який розумі-
тиме його труднощі.

2. Доручення. Діяльність є особливою харак-
теристикою цієї Церкви. Це процес, завдяки 
якому ми зростаємо. … Звичайно ж, новона-
вернений не знатиме всього. Вірогідно, що він 
допускатиметься якихось помилок. Ну то й що? 
Усі ми помиляємося. Найважливішим є зро-
стання, що приходить завдяки діяльності. …

3. Кожний навернений повинен бути “наси-
чений добрим словом Бога” (Moроній 6:4 )” 
(“Шукайте	ягнят,	годуйте	овець,”	Ліягона, лип. 
1999, с. 118).

•	 Як	ці	три	речі	допомагають	людині	залишатися	
активною в Церкві?
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•	 Що	ви	можете	зробити,	щоб	допомогти	у	забезпе-
ченні цими трьома речами нових членів Церкви 
вашого приходу, які або недавно христилися, або 
переїхали до вас?

Якщо є такі студенти, які приєдналися до Церкви у 
підлітковому віці або вже дорослими, попросіть їх 
поділитися деяким пережитим ними досвідом, коли 
вони були новонаверненими. Запропонуйте їм роз-
повісти про труднощі, яких вони зазнали, та отри-
ману ними товариську підтримку. Ви також можете 
попросити одного зі студентів прочитати розказану 
Президентом Хінклі історію, яка міститься на сс. 
394–395 у посібнику для студентів (також доступне 
на DVD до цього посібника F ).

•	 Як	ми	особисто	можемо	допомогти	новонавер-
неним зробити їх перехід до активності в Церкві 
приємним і щасливим?

Допоможіть студентам усвідомити, що незважа-
ючи на те, чи є ми новонаверненими чи ні, всім 
нам потрібно, щоб про нас піклувалися і духовно 
насичували. Попросіть когось зі студентів прочитати 
Мороній 6:5–9.

•	 Чому	нам	потрібно	часто	зустрічатися?	Як	вам	
допомагали церковні збори, уроки та заходи? 
Чи	були	ви	свідками	того,	як	зміцнювалися	інші	
люди, беручи активну участь в роботі Церкви?

•	 Які	благословення	ви	отримали	завдяки	зборам,	
які “проводилися … за подобою діянь Духа і си-
лою Святого Духа”?

Свідчіть про благословення, які приходять до всіх 
членів Церкви, коли ми дружні одне з одним. За-
просіть студентів шукати шляхи того, як допомагати 
одне одному прийти до Христа і залишатися “на 
правильному шляху”. Заохотьте їх бути особливо 
уважними в тому, щоб знаходити можливості допо-
магати новонаверненим.
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Вступ
Старійшина Даллін Х. Оукс, з Кворуму Дванад-
цятьох Апостолів, навчав, що праведні мотиви 
“живлять вчинки віруючої людини і роблять їх 
природними” (Pure in Heart [1998], 16). Moрмон 
також навчав про важливість діяти, маючи праведні 
наміри. Він учив, що існує різниця між тим, щоб чи-
нити правильно зі справжнім наміром і просто пра-
вильними вчинками. Досліджуючи вчення Мормона, 
студенти можуть розширювати своє розуміння про 
те, що віра, надія та милосердя повинні скеровувати 
всі наші вчинки.

Вчення і принципи
•	 Наші	наміри	є	важливими	для	Бога	(див.	Moроній	

7:5–11).

•	 Все,	що	спонукає	нас	робити	добро,	йде	від	Бога	
(див. Moроній 7:12–19).

•	 Віра	в	Христа	допомагає	нам	“сприйняти	все	до-
бре” (див. Moроній 7:19–32).

•	 “Милосердя	ніколи	не	минає”	(див.	Moроній	
7:44–48).

Запропонований хід уроку
Moроній 7:3–4. Послідовники Ісуса Христа 
миролюбно ходять з іншими людьми
Поясніть, що в Moроній 7 містяться вчення батька 
Моронія, Мормона. Попросіть студентів прочитати 
Moроній 7:3–4 і порівняти його зі словами в Учення 
і Завіти 19:23.

•	 Як	Мормон	знав,	що	члени	Церкви	його	доби	
були “миролюбними послідовниками Христа”?

Напишіть на дошці миролюбна хода.

•	 Що	ця	фраза	означає	для вас?

Попросіть студентів навести приклади, свідками 
яких вони були, коли члени Церкви миролюбно 
ходили з іншими.

Moроній 7:5–11. Наші наміри є важливими 
для Бога
Поділіться таким повчальним прикладом: Двоє 
чоловіків з кворуму старійшин увесь день допома-
гали овдовілій матері прибрати й відремонтувати 
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її житло. Перший чоловік служив лише тому, що 
його президент кворуму попросив його зробити це. 
І хоча другий чоловік також отримав доручення від 
президента кворуму, його основним мотивом слу-
жіння було те, що він бачив, що люди потребують 
допомоги і щиро бажав допомогти.

•	 Незважаючи	на	те,	що	обидва	чоловіки	служили	
однакову кількість часу, чому для Бога та них 
самих їхнє служіння могло мати різну цінність?

•	 Чому	наші	наміри	є	важливими?

Щоб	показати	цей	принцип,	ви	можете	поділитися	
історією, яку розповів Президент Меріон Дж. Ромні, 
на с. 399 у посібнику для студентів.

Попросіть студентів подумки прочитати Moроній 
7:5–11. Коли вони читатимуть, напишіть на дошці 
Чого навчає Мормон? Коли вони закінчать, про-
ведіть коротке обговорення щодо цього питання. 
Пересвідчіться, що частину обговорення буде зосе-
реджено на наших мотивах, коли ми даємо дарунки 
або служимо.

•	 Як	1	Самуїла	16:7	    та Учення і Завіти 137:9     
пов’язані з Moроній 7:5–11? (Господь дивиться на 
серце і судитиме нас не лише за нашими вчин-
ками, але й відповідно до бажань нашого серця. 
Студенти можуть зробити перехресні посилання 
між цими трьома уривками).

Запросіть студентів подумати про часи, коли вони 
від щирого серця дарували, служили, молилися 
або виконували заповіді. Потім попросіть їх порів-
няти ці моменти з періодами, коли вони робили це 
не щиро.

•	 Чому	наші	мотиви	є	такими	важливими,	коли	ми	
даруємо щось або служимо?

Мороній 7:12–19. Все, що спонукає нас 
робити добро, йде від Бога
Попросіть студентів подумки прочитати Moроній 
7:12–19 і позначити кожне місце, де зустрічаються 
слова добро і зло. Напишіть на дошці наступні заго-
ловки: Від Бога та Від диявола. Після цього нехай 
студенти ще раз прочитають Moроній 7:13, 16–17 
і знайдуть поради Мормона стосовно того, як ми 
можемо зрозуміти, що є від Бога, а що від диявола 
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(зазначте, що Moроній 7:16–17—це вірші для опану-
вання    ). Напишіть відповіді студентів на дошці, 
як наведено в наступній таблиці:

Від Бога Від диявола

Запрошує	і	заохо-
чує	творити	добро	
постійно

Переконує	чинити	зло

Запрошує	любити	Бога Переконує	не	вірити	в	
Христа

Запрошує	служити	Богу Переконує	не	служити	
Богу

Переконує	вірити	в	
Христа

Переконує	заперечу-
вати	Христа

Підведіть студентів до обговорення застосування 
цих істин в їхньому житті. Наступні запитання мо-
жуть вам стати у пригоді:

•	 Як	світло	Христа	допомагає	нам	судити	праведно	
і	старанно	шукати	того,	що	є	добром?	(Щоб	
пересвідчитися, що студенти розуміть, що таке 
світло Христа, ви можете попросити їх подиви-
тися коментар до Moроній 7:12–19 на сс. 399–400 
у посібнику для студентів).

•	 Які	поради	ми	отримали	під	час	останньої	ге-
неральної конференції, що переконували нас 
чинити добро?

•	 Як	друзі	допомагали	вам	любити	Бога	і	
служити Йому?

Щоб	нагадати	студентам,	що	Бог	прагне	допомогти	
їм, поділіться наступним висловлюванням старій-
шини Ніла Л. Андерсена, з Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів:

“Давайте почнемо з того, що ми знаємо. До-
бро походить від Бога; зло йде від диявола. 
[Див. Moроній 7:12.] Однак вони не є рівними 
силами, що борються один з одним у всесвіті. 
На чолі усього, що є добрим, стоїть Христос. …

“Диявол, з іншого боку, “переконує людей 
чинити зло” [Moроній 7:17]. “Він упав з небес 
і став нещасним навіки” [2 Нефій 2:18] і нині 
намагається зробити “всіх людей … так само 
нещасними, як сам”. [2 Нефій 2:27]. Він брехун і 
невдаха. [Див. Учення і Завіти 93:25; див. також 
Bible Dictionary, “Devil,” 656].

Силу Спасителя і силу диявола насправді не 
можна порівнювати. … На цій планеті злу 
було дозволено впливати на нас, щоб дати 
нам можливість обирати між добром і злом” 
(у Conference Report, Apr. 2005, 50; або Ліягона, 
трав. 2005, с. 46).

•	 Чому	важливо	пам’ятати	про	те,	що	Христос	мо-
гутніший за диявола?

Мороній 7:19–32. Віра в Христа допомагає 
нам “сприйняти все добре”
Поясніть, що в Писаннях нас часто навчають ме-
тодом повторення. Нехай студенти переглянуть 
Moроній 7:19–21 і знайдуть пораду, що повторю-
ється кілька разів. (Цією порадою є “сприйняти 
все добре”).

Щоб	допомогти	студентам	зрозуміти,	чого	вони	
можуть навчитися з поради “сприймати все добре”, 
напишіть на дошці слова сприймати і торка-
тися. Попросіть когось із студентів вийти вперед 
класу. Покладіть перед студентом примірник Книги 
Мормона. Після цього попросіть його показати 
різницю між тим, як сприймати добре, і тим, як 
торкатися доброго.

•	 Як	це	пов’язано	з	віршами,	які	ми	щойно	про-
читали?	Що,	на	вашу	думку,	означають	слова	
“сприйняти” Писання?

Заохотьте студентів триматися поради Мормона 
і дійсно “сприйняти все добре”.

Попросіть студентів прочитати Moроній 10:30. Звер-
ніть увагу на те, що в цьому вірші Мороній закликає 
нас “приходити до Христа” і “сприймати кожний 
добрий дар”.
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Нехай студенти поставлять Moроній 10:30 перехрес-
ним посиланням до Moроній 7:20. Попросіть одного 
зі студентів прочитати Moроній 7:20. (Ви можете за-
значити, що в той час, як нам пораджено сприймати 
добро, нас застерігають навіть не торкатися злого).

•	 Як	віра	в	Ісуса	Христа	допомагає	нам	сприймати	
добро і уникати злого?

Попросіть одного зі студентів прочитати Moроній 
7:22–25.

•	 Чому	ми	не	змогли	б	отримати	нічого	доброго	
без Ісуса Христа і Його Спокути? (Коли студенти 
обговорюватимуть це питання, ви можете попро-
сити їх прочитати Aлма 22:13–14).

•	 Як	розуміння	цієї	істини	впливає	на	ваші	почуття	
до Спасителя і Його Спокути?

Напишіть на дошці наступні числа, не вписуючи 
слова в дужках:

22,	25 (ангели)

23 (пророки)

25	(Писання	і віра)

26 (молитва)

28 (віра)

32	(Святий Дух)

Попросіть студентів прочитати ці вірші в Moроній 
7, знаходячи, які благословення дає Господь, щоб 
ми могли прийти до Нього і “сприйняти все добре”. 
Записуйте відповіді студентів на дошці. Варіанти 
відповідей наведені в дужках у таблиці вище.

•	 Як	ці	благословення	допомогли	вам	прийти	
до Христа?

Мороній 7:27–39. День чудес не закінчився
Попросіть студентів скласти перелік чудес, про які 
вони читали в Писаннях. Ви можете записати їхні 
відповіді на дошці.

•	 Як	би	ви	відповіли	на	запитання	в	Moроній	7:27?

•	 Свідками	яких	чудес	ви були?

•	 Які	причини	того,	чому	ангели	являються	людям,	
Мормон	наводить	в	Moроній	7:31?	(Щоб	закликати	
їх до покаяння, здійснювати роботу щодо завітів 
Батька і навчати “обран[і] посудин[и] Господа”).

Поясніть, що в Moроній 7:32–34, Moрмон називає 
певні чудеса, які кожен з нас може отримати. Попро-
сіть студентів назвати ці чудеса. (Відповіді можуть 
бути такими: провід Святого Духа, виконання завітів, 
сила чинити все, що Господь бажає, аби ми зро-
били, покаяння і спасіння).

•	 У	чому	чудо	цих	благословень?

Нехай студенти розділяться на пари і прочитають 
Moроній 7:29–35. Попросіть їх, працюючи разом, 
знайти згадування про процес, який використовує 
Господь, щоб принести нам чудо спасіння. Надавши 
студентам достатньо часу, попросіть їх поділитися 
своїми відповідями з рештою класу. Коли вони 
робитимуть це, попросіть одного зі студентів під-
сумувати цей процес на дошці. Він може виглядати 
приблизно так:

Ангели	священнослужать	тим,	хто	має	сильну	
віру—обраним	посудинам	Господа	(див.	вірші	
29–31).

Ці	люди	підготовлені	приносити	свідчення	про	Хри-
ста	іншим	(див.	вірш	31).

Для	решти	дітей	Небесного	Батька	підготовлено	
шлях	мати	віру	(див.	вірш	32).

Ми	каємось,	приходимо	до	Христа,	нас	христять	
і	ми	маємо	віру,	щоб	ми	могли	отримати	спасіння	
(див.	вірш	34).

•	 Як	ваше	свідчення	може	допомогти	іншим	укрі-
пити їхню віру?

Попросіть студентів прочитати Moроній 7:38–39 і 
написати кілька речень, описуючи те, що вони ро-
битимуть, щоб зміцнити свою віру в Христа.

Мороній 7:44–48. “Милосердя ніколи  
не минає”
До початку уроку підготуйте копії наступної анкети:
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За шкалою від 1 до 10 дайте собі оцінку в тому, 
наскільки добре ви розвиваєте кожну з цих якостей 
милосердя?

(0 = у мене немає цієї якості; 10 = ця якість у мене 
добре розвинута)

Обведіть кружечком цифру, яка якнайкраще описує 
теперішній стан вашого характеру.

Довго	терпить 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Є	добрим 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Не	заздрить 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Не	чваниться 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Не	шукає	для	себе 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Легко	не	дратується 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Не	думає	злого 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Не	втішається	
беззаконням

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Втішається	істиною 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Зносить	усе 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Вірить	усьому 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Надіється	на	все 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Витерпить	все 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Попросіть студентів прочитати Moроній 7:44, 46 та 
1 Коринтянам 13:13.

•	 Яке	значення	милосердю	відводили	Мормон	і	
апостол Павло?

Напишіть на дошці слово милосердя. Попросіть 
одного зі студентів прочитати Moроній 7:45–47 
(зазначте, що вірш 45 є віршем для опанування    ). 
Попросіть студента зупинятися після кожного про-
читаного ним описання якості милосердя. Попросіть 
іншого студента записувати ці якості на дошці під 
час кожної паузи. (Зверніть їхню увагу на те, що ці 
якості милосердя перелічено в анкеті).

Коли студенти разом вивчатимуть ці вірші, ви мо-
жете звернути їхню увагу на висловлювання старій-
шини Далліна Х. Оукса та Джеффрі Р. Холланда на 
сс. 403–404 у посібнику для студентів. Висловлю-
вання старійшини Оукса також доступне на DVD 
до цього посібника A .

•	 Чому,	на	вашу	думку,	якщо	ми	не	маємо	мило-
сердя, то ми ніщо?

Щоб	допомогти	студентам	дати	оцінку	тому,	на-
скільки добре вони розвивають милосердя у своєму 
житті, роздайте їм копії анкет. Скажіть їм, що вони 
відповідатимуть лише для себе і аркуші не потрібно 
буде здавати.

Прочитайте і обговоріть зі студентами Moроній 
7:48. Зверніть їхню увагу на те, що Мормон навчав 
нас, що ми повинні робити, аби нас “було сповнено 
цією любов’ю” або щоб розвивати милосердя.

Запропонуйте студентам, використовуючи вірш 
48, уважно подивитися на власні відповіді в анкеті 
і позначити сфери, в яких вони бажають удоскона-
литися. Попросіть їх перевернути анкету і написати 
на зворотному боці, що вони робитимуть, аби мати 
чисту любов Христа і стати більш милосердними 
до інших.

Ісус Христос є досконалим прикладом милосердя. За-
вершіть цей урок, поділившись наступним висловлю-
ванням старійшини Джозефа Б. Віртліна (1917–2008), 
з Кворуму Дванадцятьох Апостолів:

“Зверніть увагу на те, що милосердя дається 
лише тим, хто шукає його, лише тим, хто щиро 
молиться про це, лише тим, хто є учнями Хри-
ста. Перед тим, як ми сповнимося цією чистою 
любов’ю, ми повинні розпочати із першого 
принципу євангелії. У нас має бути “перше—
віра в Господа Ісуса Христа”. [ Уложення віри 
1:4.]” (у Conference Report, Oct. 1998, 32; або 
Ліягона, січ. 1999, с. 29).

Свідчіть про те, як милосердя впливає на 
ваше життя.
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Вступ
У цьому блоці Писань містяться два послання, на-
писані Мормоном його сину Моронію. У першому 
посланні Мормон говорить про милість Бога і те, як 
Спокута Ісуса Христа спасає малих дітей. Допомо-
жіть студентам зрозуміти, що завдяки Спокуті “малі 
діти є здоровими” і не потребують хрищення (див. 
Moроній 8:8–12). Завершуючи вивчення послання, 
ви можете допомогти студентам усвідомити, що 
коли вони живуть відповідно до перших принципів 
і обрядів євангелії, їх буде укріплено в праведності 
протягом всього їхнього життя і підготовлено до 
повернення у присутність Бога.

У другому посланні Мормон горює через розбеще-
ний стан нефійців та ламанійців його доби і додає 
слова поради і втіхи тим, хто залишається правед-
ним у важкі часи. Мормон і Мороній залишалися 
вірними посеред тяжких гріхів. Слова Мормона 
надають чудову можливість наголосити на важливо-
сті особистого зобов’язання жити праведно, незва-
жаючи на злочестивість, яка оточує нас.

Вчення і принципи
•	 Малим	дітям	не	потрібне	хрищення,	бо	вони	“жи-

вуть у Христі” (див. Moроній 8:4–24).

•	 Віра	в	Христа,	покаяння,	хрищення	і	отримання	
Святого Духа ведуть нас до Бога (див. Moроній 
8:25–26).

•	 Гнів	відокремлює	нас	від	Духа	Господа	
(див. Moроній 9:1–21).

•	 Ісус	Христос	піднесе	нас,	відповідно	до	нашої	
віри, навіть якщо нас оточено великою злочести-
вістю (див. Moроній 9:22–26).

Запропонований хід уроку
Moроній 8:4–24. Малим дітям не потрібне 
хрищення, бо вони “живуть у Христі”
Попросіть студентів пригадати, коли вони востаннє 
тримали на руках новонароджену дитину. Запросіть 
їх висловити свої почуття від пережитого, або опи-
сати саму новонароджену дитину.

Розділ 55
Moроній 8–9

Попросіть одного зі студентів прочитати Учення і 
Завіти 29:46–47. Запропонуйте студентам пояснити 
ці вірші своїми словами.

Скажіть студентам, що в той час, як нефійське 
суспільство поступово ставало все більш злоче-
стивим, Мормон написав послання своєму си-
нові Моронію стосовно суперечок в Церкві щодо 
хрищення немовлят.

Дайте студентам завдання самостійно прочитати 
Moроній 8:4–24, позначаючи знайдені ними наста-
нови стосовно малих дітей і Спокути Ісуса Христа. 
Потім нехай вони самостійно, в парах або в неве-
ликих групах напишуть стільки висловлювань щодо 
того, чому малим дітям не потрібне хрищення, 
скільки	зможуть.	Щоб	допомогти	їм	почати,	ви	
можете прочитати Moроній 8:8 і написати на дошці 
Малі діти є здоровими.

Надавши студентам достатньо часу, щоб дослідити 
вірші 8–24, запросіть їх поділитися виписаним ними 
одне з одним.

•	 Як	в	цих	висловлюваннях	виявляється	
милість Бога?

•	 Що	ми	можемо	дізнатися	зі	слів	Мормона	про	тих,	
хто “без закону”? (Див. Мороній 8:22).

Щоб	допомогти	студентам	краще	зрозуміти	зна-
чення цих віршів, поділіться деякими або всіма 
наступними поясненнями:

“Малі діти … не здатні чинити гріх” (Moроній 8:8). 
Чому?	Бо	вони	не	є	підзвітними	перед	Господом	
(див. УЗ 29:47). Якщо вони роблять щось не так, 
їхній вчинок не вважається гріхом. Спокута Ісуса 
Христа покриває проступки непідзвітних людей.

“Прокляття Адама забрано від них через [Христа]” 
(Moроній 8:8). Провина Адама принесла всьому 
людству фізичну смерть (відділення тіла від духа) 
та	духовну	смерть	(відокремлення	від	Бога).	Через	
Спокуту Ісус Христос подолав ці два види смерті, 
завдяки чому всі воскреснуть і повернуться до Бога, 
щоб їх судили. (Див. Геламан 14:15–19; Moрмон 
9:12–13). Наслідки Падіння позначаються і на малих 
дітях, однак Спокута викупляє їх та всіх людей від 
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Падіння. Малі діти не караються за Адамову про-
вину (див. Уложення віри 1:2).

“Це серйозний глум перед Богом … христи[ти] ма-
леньких	дітей”	(Moроній	8:9).	Чому?	Оскільки	Спо-
кута покриває проступки непідзвітних дітей, то їх 
хрищення демонструє нестачу віри в силу Спокути. 
Moрмон каже, що ми повинні христити лише тих, 
хто є “здатним чинити гріх” (Moроній 8:10).

“Малі діти не можуть каятися” (Moроній 8:19). 
Покаяння потрібне для підзвітних людей. Дітям 
до восьми років і психічно хворим людям, розумо-
вий розвиток яких такий, як у дитини віком менше 
восьми років, покаяння не потрібне.

Свідчіть про любов і милість Небесного Батька та 
Ісуса Христа у тому, що Вони забезпечили шлях для 
викуплення малих дітей та всіх тих, хто не є повні-
стю підзвітним за свої вчинки у смертному житті.

Мороній 8:25–26. Віра в Христа, покаяння, 
хрищення і отримання Святого Духа ведуть 
нас до Бога
Принесіть на урок палицю або жердину з написом 
з одного краю вчинки, а з іншого— наслідки. На 
початку вивчення Moроній 8:25–26 підніміть па-
лицю за край з написом вчинки. Пересвідчіться, що 
студенти бачать, що коли ви піднімаєте один край 
палиці, ви також піднімаєте й інший край. Попросіть 
студентів назвати принцип, продемонстрований 
за допомогою цього наочного прикладу. (Вчинки 
завжди тягнуть за собою наслідки).

Попросіть студентів навести приклади позитивного 
і негативного вибору, який можуть робити люди, 
та приклади того, як такий вибір може впливати на 
їхнє майбутнє.

•	 Яким	є	найкращий	можливий	результат	всіх	ва-
ших вчинків на землі?

Поясніть, що в Moроній 8:25–26 Moрмон називає 
праведні рішення і їхні наслідки. Попросіть одного 
зі студентів прочитати ці вірші. Нехай решта класу 
знайде приклади вчинків і наслідків у цих віршах. 
Напишіть їх на дошці навпроти стрілки, як показано 
в наступній таблиці. (До того як студент почне чи-
тати, ви можете навести один-два приклади цього).

Покаяння	і	віра	→ Хрищення	і	виповнення	
заповідей

Виповнення	заповідей	
→

Відпущення	гріхів

Відпущення	гріхів	→ Лагідність	і	невибагли-
вість	серця

Лагідність	і	невибагли-
вість	серця	→

Відвідування	Святого	
Духа

Відвідування	Святого	
Духа	→

Надія	і	досконала	любов,	
яка	витерпить	через	
старанність	у	молитві	
до	кінця,	коли	ми	жити-
мемо	з	Богом

•	 Як	ці	вчинки	ведуть	до	благословень,	про	які	
сказав Мормон?

•	 Чому	деякі	принципи,	записані	на	дошці,	є	цикліч-
ними, а не одиночними подіями?

Нагадайте студентам, що в Moроній 8:22 говориться 
про те, що “малі діти” і ті, хто “без закону”, “живуть у 
Христі” завдяки силі Його викуплення.

•	 Що	для	вас	означає	“жити	у Христі”?

•	 Як	принципи,	записані	на	дошці,	допомагають	
всім нам “жити у Христі”?

Moроній 9:1–21. Гнів відокремлює нас 
від Духа Господа
Попросіть студентів подумати над тим, що з нами 
відбувається, коли ми відчуваємо гнів. Наприклад, 
попросіть їх описати, як гнів впливає на те, як вони:

 1. Закривають двері.

 2. Відповідають по телефону.

 3. Ідуть вулицею.

 4. Говорять з іншими.

 5. Моляться.

	6.	Читають Писання.

 7. Ставляться до інших людей.

 8. Ставляться до себе.

 9. Відчувають Духа.
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Попросіть студентів прочитати Moроній 9:3 і знайти 
результати спостережень Мормона за нефійцями.

•	 Як,	на	вашу	думку,	відмова	нефійців	покаятися	
могла бути пов’язана з їхніми почуттями гніву 
одне до одного?

Попросіть одного зі студентів прочитати 
Moроній 9:4.

•	 Чому,	на	ваш	погляд,	неправедні	іноді	гнівно	реа-
гують на слово Бога?

•	 Як	гнів	може	непомітно	увійти	в	наше життя?

Попросіть студентів поділитися тим, як їм вдається 
контролювати гнів або уникати його.

Зазначте, що гнів може призвести до руйнівних 
наслідків. Попросіть студентів подумки прочитати 
Moроній 9:5, 9–11, 18–20, знаходячи згадування про 
вчинки або поведінку, які могли мати місце внас-
лідок гніву нефійців. Надавши студентам час, щоб 
прочитати й подумати, запросіть їх поділитися знай-
деним. Відповіді можуть бути такими:

Вірш 5—відсутність страху смерті, втрата любові 
одне до одного, постійне жадання крові та помсти

Вірш 9—зневага до цнотливості й невинності

Вірш 11—відсутність цивілізованості

Вірш 18—відсутність порядку і милості

Вірш 19—збочення, жорстокість, насолодження 
усім, крім добра

Вірш 20—відсутність принципів, поза почуттям

Щоб	детальніше	дослідити	цю	проблему,	можна	
поставити наступні запитання:

•	 Що,	на	вашу	думку,	означає	бути	“поза	почут-
тям”? (Див. висловлювання старійшини Ніла А. 
Максвелла та президента Бойда К. Пекера на 
сс. 409–410 у посібнику для студентів).

•	 Який	доказ	того,	що	деякі	люди	стають	поза	по-
чуттям, ви бачите у світі?

•	 Що	ми	можемо	робити,	щоб	уникнути	бути	
поза почуттям?

Ви можете приділити кілька хвилин тому, щоб 
протипоставити описане Мормоном суспільство 

нефійців у цих віршах з його описанням послідовни-
ків Ісуса Христа у Moроній 7:3–4.

Мороній 9:22–26. Ісус Христос піднесе нас, 
відповідно до нашої віри, навіть якщо нас 
оточено великою злочестивістю
Принесіть рятувальний круг. (Або покажіть ілюстра-
цію рятувального круга чи опишіть його).

Спитайте у студентів, 
чому навіть людині, яка 
вміє плавати, може бути 
потрібен рятувальний 
круг у великому водному 
просторі. (Під час обгово-
рення зазначте, що якщо 
рятувальний круг викори-
стовується правильно, він 
може тримати людину на поверхні води незалежно 
від її глибини або втоми плавця).

Запросіть кількох студентів прочитати Moроній 9:22, 
25–26. Перед тим, як вони почнуть читати, попро-
сіть решту класу знаходити духовні “рятувальні 
круги”, якими користувалися Мормон і Мороній.

Переконайтеся, що студенти зрозуміли, що віра 
Мормона і Моронія в Небесного Батька та Ісуса 
Христа захищала їх духовно. Попросіть студентів 
прочитати фрази з віршів 22 та 25–26, в яких го-
вориться про цю велику віру. Їх відповіді можуть 
бути такими:

Вірш 22—“Я представляю тебе Богові. … Я довіряю 
Христові, що тебе буде спасенно. … Я молюся Бо-
гові, щоб Він пощадив твоє життя”.

Вірш 25—“Будь вірним у Христі. … Нехай Хри-
стос підносить тебе. … Нехай Його страждання, і 
смерть, і явлення Ним Свого тіла нашим батькам, і 
Його милість і довготерпіння, і надія на Його славу 
і вічне життя покоїться у свідомості твоїй завжди”.

Вірш 26—“Нехай благодать Бога Батька … і наш 
Господь Ісус Христос … існуватимуть і перебувати-
муть з тобою завжди”.

•	 Чим	наші	виклики	подібні	до	викликів,	які	мали	
Мормон і Мороній?
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•	 Як	ставлення	Мормона	до	викликів	може	
допомогти нам?

Попросіть одного зі студентів прочитати Moроній 
9:6.

•	 Яким	чином	у	цьому	вірші	демонструється	
віра Мормона?

Коли студенти відповідатимуть, допоможіть їм 
зрозуміти, що коли ми маємо міцну віру в Бога, 
вчинки інших не заважатимуть нам робити те, що є 
правильним.

Дайте студентам кілька хвилин на обдумування 
того, як вони можуть продовжувати розвивати віру, 
яка дозволить їм піднятися над світом і виконувати 
свою особисту місію на землі. Ви можете запропо-
нувати їм записати їхні думки.

Запросіть студентів поділитися їхніми свідченнями 
про те, як віра в Бога Батька та Ісуса Христа, дає їм 
силу подолати злочестивість світу.
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Вступ
В останньому свідченні Моронія він закликає нас 
зважити на три принципи. По-перше, він пише про 
важливість особисто прийти до пізнання істинності 
Книги Мормона. Завершуючи курс вивчення Книги 
Мормона, ви можете допомогти студентам подумати 
про	їхнє	свідчення	про	Книгу	Мормона.	Чи	моли-
лися вони, щоб дізнатися чи істинна ця священна 
книга?	Чи	зміцнилося	їхнє	свідчення?

По-друге, Мороній наголошує на прагненні духов-
них дарів, які Небесний Батько дарує Своїм вірним 
дітям. Коли студенти вивчатимуть і обговорювати-
муть цей принцип, то зможуть побачити різноманіт-
ність і обсяг доступних їм духовних дарів.

І, нарешті, Moроній закликає нас “прийти до Хри-
ста”, щоб ми могли стати “досконалими в Христі” 
і “святими, незаплямованими” (Moроній 10:32–33).

Вчення і принципи
•	 Якщо	ми	питаємо	з	вірою,	Бог	являє	нам	іс-

тинність Книги Мормона силою Святого Духа 
(див. Moроній 10:1–7).

•	 Господь	дає	духовні	дари	вірним	(див.	Moроній	
10:8–30).

•	 Коли	ми	приходимо	до	Христа,	Спокута	вдоскона-
лює нас (див. Moроній 10:30–33).

Запропонований хід уроку
Moроній 10:1–7. Якщо ми питаємо з вірою, 
Бог являє нам істинність Книги Мормона 
силою Святого Духа
Поясніть, що в Moроній 10 міститься останнє по-
слання Моронія. У першій частині послання гово-
риться про отримання свідчення про Книгу Мормона. 
Попросіть одного зі студентів прочитати Moроній 
10:3–5     або процитувати його по пам’яті.

•	 У	чому	полягає	роль	людини	в	пошуках	свідчення	
відповідно до цих віршів?

•	 Що	означає	мати	“щире	серце”?	Що	означає	мати	
“справжній намір”?

•	 У	чому	полягає	роль	Святого	Духа	у	допомозі	нам	
в отриманні свідчення?

•	 Як	Дух	може	свідчити нам?

Розділ 56
Мороній 10

•	 Як	обіцяння	Моронія	може	залишатися	актуаль-
ним для нас навіть тоді, коли ми вже отримали 
свідчення про Книгу Мормона?

Поділіться історією президента Бойда К. Пекера з 
посібника для студентів про те, як він здобув свід-
чення про Книгу Мормона (див. сc. 412–413; див. 
також DVD до посібника для студентів A ).

•	 Про	що	нас	навчають	у	Moроній	10:3–5	стосовно	
отримання або зміцнення свідчення?

•	 Чому,	за	словами	президента	Пекера,	коли	ми	
прагнемо отримати свідчення, може бути не ро-
зумним очікувати яскравої духовної події?

•	 Президент	Пекер	навчав:	“Якщо	ви	будете	живити	
[свідчення], воно зростатиме; а якщо не будете 
живити, воно зів’яне” (у Conference Report, Apr. 
2005, 7; або Ліягона,	трав.	2005,	с.	8).	Що,	на	ваш	
погляд,	означає	живити	свідчення?	Чому	свідчення	
в’яне, якщо ми не живимо його?

Щоб	детальніше	обговорити	те,	як	ми	здобуваємо	
і зміцнюємо свідчення завдяки вивченню Книги 
Мормона, поділіться висловлюванням старійшини 
Брюса Р. Мак-Конкі на с. 413 посібника для сту-
дентів і цитатою Президента Гордона Б. Хінклі на 
с. 413. Висловлювання старійшини Мак-Конкі також 
доступне на DVD до цього посібника B .

Запросіть студентів розповісти про те, що вони ро-
били, щоб отримати свідчення про Книгу Мормона.

Moроній 10:8–30. Господь дає духовні дари 
вірним
Поясніть, що у своєму останньому свідченні Моро-
ній навчав про важливість дарів Духа. Напишіть на 
дошці наведені далі посилання на Писання:

Moроній	10:9–18

УЗ	46:13–25

1	Коринтянам	12:8–11



220

Розділ 56

Розділіть учнів на три групи. Попросіть кожну групу 
прочитати один з уривків з Писань, написаних на 
дошці. Нехай кожна група знайде у своєму уривку 
згадувані дари Духа. Призначте одного зі студен-
тів з кожної групи написати відповіді його групи 
на дошці.

•	 Що	схожого	ви	бачите	між	цими	трьома	спи-
сками?	Чим	вони	відрізняються?

Поясніть, що існує набагато більше духовних дарів, 
крім тих, які згадані в цих розділах. Попросіть од-
ного зі студентів прочитати висловлювання старій-
шини Марвіна Дж. Ештона на с. 414 у посібнику для 
студентів.

•	 Чому	Господь	ділиться	цими	дарами	відповідно	
до Moроній 10:8 та Учення і Завіти 46:8–12?

Попросіть студентів розповісти про моменти, коли 
вони бачили, як будь-який з цих дарів приносив 
людям користь.

Ви можете зазначити, що Мороній навчав про те, 
що духовні дари приходять до кожної людини 
відповідно до її волі (див. Moроній 10:17). Подібно 
до всіх благословень, духовні дари також прихо-
дять відповідно до волі Господа (див. 3 Нефій 18:20; 
Moроній 7:33). Господь сказав в одкровенні, що ми 
повинні щиро прагнути цих дарів (див. УЗ 46:8).

•	 Чому	це	є	правильним	прагнути	дарів	Духа?	
Що,	на	ваш	погляд,	нам	потрібно	робити,	щоб	
прагнути їх?

Нехай студенти прочитають Moроній 10:19–20, 24 і 
знайдуть причини того, чому іноді дари Духа буває 
забрано у людей.

Якщо у студентів є питання стосовно духовних да-
рів, якими Господь може поділитися з ними, запро-
понуйте їм прочитати сс. 414–415 у посібнику для 
студентів.

Мороній 10:30–33. Коли ми приходимо до 
Христа, Спокута вдосконалює нас
Напишіть на дошці Подія, що відбувається лише 
один раз і Процес, що триває все життя.

•	 Що	означає	фраза	“приходити	до Христа”?

Зверніть увагу студентів на слова, написані на до-
шці, і запросіть їх подумати над таким запитанням:

•	 Чи	є	прихід	до	Христа	разовою	подією,	чи	проце-
сом, що триває все життя?

Напишіть на дошці наступні імена (або за бажанням 
напишіть імена інших людей з Книги Мормона):

Енош

Народ	царя Веніямина

Алма молодший

Цар Ламоній

Батько	царя Ламонія

Зорамійці

•	 Які	разові	події	допомогли	кожному	з	цих	людей	
або груп людей прийти до Христа?

•	 Що,	на	ваш	погляд,	свідчить	про	те,	що	для	цих	
людей чи груп людей прихід до Христа був спра-
вою всього життя?

Попросіть студентів прочитати Moроній 10:30, 32–33.

•	 Що	нам	радив	робити	Мороній,	щоб	ми	могли	
бути “досконалими в Христі”?

•	 Як	у	вірші	33	описано	досконалих	у	Христі	лю-
дей? (Відповіді можуть бути такими: “освячені 
в Христі”, “відпущення гріхів ваших” і “святими, 
незаплямованими”).

•	 Як	ми	можемо	не	забувати	духовні	події	нашого	
життя, які допомогли нам “прий[ти] до Христа і 
вдосконал[итися] в Ньому”?

Попросіть студентів поділитися прикладами того, як 
Книга Мормона допомогла їм наблизитися до Спаси-
теля і прагнути бути “досконалими в [Ньому]”.

Мороній 10:27, 34. Останнє свідчення 
Моронія
Нехай студенти прочитають Moроній 10:27, 34.

•	 В	якому	сенсі	слова	Моронія	линуть,	ніби	він	го-
ворить з праху?
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Мороній 10

Нехай студенти прочитають 2 Нефій 3:18–20 і по-
ставлять цей уривок перехресним посиланням до 
Moроній 10:27.

•	 Якби	ви	писали	своє	свідчення	про	Книгу	Мор-
мона людям в нашу добу, щоб ви їм написали?

Попросіть, щоб кожен студент написав своє свід-
чення про Книгу Мормона на останній сторінці 

посібника для студентів або в особистому щоден-
нику. Ви також можете запропонувати студентам 
свідчити про Книгу Мормона під час наступних 
зборів посту і свідчень. І, нарешті, скористайтеся 
можливістю поділитися своїм особистим свідченням 
про Книгу Мормона. Заохотьте студентів зробити 
вивчення Книги Мормона завданням на все життя.
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