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O mærturie despre Hristos
Ca toate scripturile, Vechiul Testament este un martor øi o mærtu-
rie cæ Dumnezeu træieøte, cæ Isus Hristos este Salvatorul tuturor
oamenilor øi cæ noi trebuie sæ-I preaslævim øi sæ træim potrivit în-
væflæturilor Lor pentru a obfline pace în aceastæ viaflæ øi viaflæ veø-
nicæ dupæ moarte. 

Preøedintele Spencer W. Kimball a spus: „Isus Hristos a fost
Dumnezeul din Vechiul Testament øi El a fost Cel care a [vorbit]
cu Avraam øi Moise. El a fost Acela care i-a inspirat pe Isaia øi pe
Ieremia; El a fost Acela care a prezis prin acei bærbafli aleøi întâm-
plærile din viitor“ (în Conference Report, apr. 1977, p. 113, sau
Ensign, mai 1977, p. 76). 

Dupæ învierea Sa, Isus S-a arætat unor bærbafli, doi la numær, care
cælætoreau dinspre Ierusalim cætre Emaus. El a citat profeflii din
Vechiul Testament despre Sine Însuøi care i-au fæcut pe oameni
sæ simtæ Spiritul øi au fæcut ca inimile sæ le ardæ în piept datoritæ
mærturiei (vezi Luca 24:13–32). Pe mæsuræ ce studiafli Vechiul
Testament, cæutafli adeværurile care væ pot învæfla mai multe des-
pre Isus Hristos øi despre modul în care putefli pune în practicæ
Evanghelia în viafla dumneavoastræ. În timpul studiului, væ vefli
consemna notele introspective øi responsabilitæflile primite într-un
caiet. Putefli rezerva o anumitæ parte din caiet învæflæturilor care
propovæduiesc sau mærturisesc despre Hristos. De asemenea,
putefli constata cæ mærturia despre Isus Hristos væ umple inima
atunci când Îl cæutafli în Vechiul Testament. 

Istorisiri din Vechiul Testament
Vechiul Testament începe cu crearea lui Adam øi a Evei, primul
bærbat øi prima femeie. Apoi, ne este relatatæ pe scurt istoria ur-
maøilor lui Adam øi ai Evei pânæ în vremea lui Noe, când un ma-
re potop a distrus tofli oamenii øi toate animalele, cu excepflia lui
Noe øi a familiei øi a animalelor sale de pe arcæ. Dupæ ce ne spu-
ne povestea lui Noe, Vechiul Testament consemneazæ pe scurt
evenimentele de dinaintea naøterii lui Avraam, care a intrat în le-
gæminte (promisiuni sacre) cu Dumnezeu øi a primit promisiuni
speciale de la Dumnezeu cu privire la urmaøii lui. Promisiunile
pe care Dumnezeu i le-a fæcut lui Avraam sunt numite „legæmân-
tul lui Avraam“ (vezi Ghidul pentru scripturi, „Legæmântul lui
Avraam“). Legæmântul avraamic a continuat cu fiul lui Avraam,
Isaac, øi cu nepotul sæu, Iacov, pe care Domnul la numit Israel.
Vechiul Testament consemneazæ apoi prezenfla lui Dumnezeu în
viafla poporului Sæu de legæmânt, urmaøii lui Iacov, care sunt nu-
mifli „casa lui Israel“ sau „copiii lui Israel“. 

Scurtæ trecere în revistæ a Vechiului
Testament – cuprins
Urmærifli numele øi ordinea tuturor cærflilor din Vechiul øi Noul
Testament din Biblia dumneavoastræ. Cærflile din Vechiul Testament
nu au fost mereu plasate în ordine cronologicæ. Ar fi o idee bunæ sæ
marcafli cærflile din cuprins astfel încât sæ væ aminteascæ diferitele ti-
puri de scrieri din Vechiul Testament. De exemplu, consemnafli ur-
mætoarele patru denumiri lângæ cærflile din cuprins la care se referæ. 

1. Legea. Cærflile de la Genesa la Deuteronom sunt deseori numite
„legea“. Pentru cæ sunt scrise de Moise, ele sunt numite uneori
„cele cinci cærfli ale lui Moise“. Genesa începe cu crearea lumii øi
a lui Adam øi Evei, iar Deuteronomul se încheie la sfârøitul vieflii
lui Moise. Aceste cinci cærfli ne vorbesc despre legæmintele pe ca-
re le-a fæcut Dumnezeu cu omul øi despre poruncile conform cæ-
rora trebuie sæ træiascæ omul în cadrul acestui legæmânt. 

2. Istoria. Cærflile de la Iosua la Estera ne relateazæ istoria copiilor
lui Israel de-a lungul a peste øase sute de ani dupæ Moise.
Aceste cærfli sunt cunoscute sub denumirea genericæ de „isto-
ria“. Ele apar în Biblie, în general, în ordine cronologicæ; to-
tuøi, 1–2 Cronici cuprind, în esenflæ, varianta unui alt scriitor
a aceleiaøi perioade istorice care se gæseøte în 1–2 Împærafli. 

3. Poezia. Cærflile de la Iov la Eclesiastul sunt pline de învæflæturi øi
revelaflii scrise într-o formæ poeticæ; de aceea, acestea sunt cu-
noscute sub numele de „poezia“. Cântarea cântærilor este, de
asemenea, inclusæ în secfliunea poeziei deøi, aøa cum ne spune
profetul Joseph Smith, nu este o scriere inspiratæ (vezi Ghidul
pentru scripturi, „Cântarea cântærilor“). Cartea Psalmii cuprin-
de cuvintele unei muzici sacre din acea perioadæ. 

4. Profeflii. Cærflile de la Isaia la Maleahi cuprind învæflæturile di-
feriflilor profefli din perioada în care copiii lui Israel aveau
împærafli. Ele nu sunt în ordine istoricæ. Nu cunoaøtem moti-
vul pentru care sunt în ordinea actualæ. 

Beneficiile studierii Vechiului Testament
Relatærile din Vechiul Testament sunt unele dintre cele mai cunos-
cute povestiri din istorie. Dacæ nu le-am cunoaøte, multe dintre
cele cuprinse în Noul Testament, Cartea lui Mormon øi Doctrina
øi legæmintele nu ar mai fi la fel de pline de înfleles. Dar noi nu
trebuie sæ ne limitæm la cunoaøterea acestor povestiri. Trebuie sæ
învæflæm din ele adeværata doctrinæ øi sæ aplicæm acea doctrinæ în
vieflile noastre. 

Pe mæsuræ ce studiafli cu sârguinflæ Vechiul Testament, vefli træi
momente în care Spiritul væ va atinge inima øi væ va ajuta sæ de-
venifli mai asemænætori lui Hristos. Timp de mii de ani, Vechiul
Testament i-a ajutat pe oamenii cu credinflæ sæ urmeze planul
Tatælui Ceresc. 

Cum se foloseøte acest manual
Aøa cum sugereazæ titlul, acest manual este un îndrumar pentru
studiul scripturilor. El ne oferæ ajutor în urmætoarele moduri. 

Moise 1:11  Moise a fost transfigurat
Pr n puterea Duhului Sfânt  mulfli profefli au fost transfigurafli

pentru a putea sta în prezenfla lui Dumnezeu øi a vedea viziunile
despre eternitate“ (Bruce R  McConkie  Mormon Doctr ne  ed  a 2 a
[1966]  p  803)  Alte relatæri despre oameni care au fost transfi
gurafli se gæsesc în 3 Nefi 28 13 17 øi în Doctr næ øi legæminte
76 11 12  19 20  

Moise 1:23  De ce nu se aflæ aceste lucruri
în Biblie
În Moise 1 23  se expl cæ de ce nu se a læ în Biblia noastræ relata
rea despre înfrângerea Satanei de cætre Moise  Este interesant de
remarcat cæ aceste cuvinte Satana øi d avolul nu apar în Genesa 1 6
din Biblie  Cuvintele Satana øi diavol apar de peste 20 de ori în
Traducerea æcutæ de Joseph Smith aceloraøi capitole (Moise 1 8)
Unul dintre modurile în care Satana încearcæ sæ înøele oamenii
este sæ i determ ne sæ creadæ cæ el nu existæ (vezi 2 Nefi 28 22)  

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli cel puflin douæ dintre urmætoarele activitæfli (A D)
pe mæsuræ ce studiafli Mo se 1  

Cine este Dumnezeu? Cine este omul? 

1 Citifli Moise 1 1 11 øi întocmifli o listæ cu ceea ce a învæflat
Moise despre Dumnezeu  

2 Întocmifli o listæ cu ceea ce a învæflat Moise  în aceleaøi versete
despre el însuøi în relaflia cu Dumnezeu  Putefli pune în evidenflæ
în vreun fel  în scr pturile dumneavoastræ  aceste douæ liste  

3 Explicafli ce credefli cæ a simflit Mo se faflæ de ceea ce a învæflat
øi de ce  

De ce conteazæ? 

1 Cum a folosit Moise ceea ce a aflat despre el însuøi øi despre
Dumnezeu (vezi Mo se 1 1 11) pentru a l înfrânge pe Satana
(vezi Moise 1 12 22)? 

2 Cum afli putea folosi exemplul lui Mo se din Mo se 1 12 22
pentru a înfrânge ispita în v afla dumneavoastræ? 

Scripturæ de bazæ  Moise 1:39

În Moise 1 39  ni se spune întregul mot v al lucrærilor lui
Dumnezeu øi al creafl ilor  Remarcafli defin fliile nemuririi øi
vieflii veønice din Sæ înflelegem scripturile“ 

1 Scriefli acest verset în caietul dumneavoastræ  punându væ nu
mele în locul cuvântului om“  

2 De ce este important sæ cunoaøtefli scopurile lui Dumnezeu? 

3 Ce lucrare“ a æcut Dumnezeu pentru a realiza nemurirea øi
viafla dumneavoastræ veøn cæ? 

4 Ce facefli sau ce afli putea face cu ceea ce a fæcut Dumnezeu
pentru dumneavoastræ? 
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Nemurirea (v  39)  a træi etern
ca fi nflæ înviatæ

Viafla veønicæ (v  39)  exaltare
care este modul în care træ eøte

Dumnezeu  a fi cu Dumnezeu
øi a fi asemænætor Lui

Aprecia (v  41)  preflui

Deloc (v  41)  nici un p c

Fifli reporter

Imag nafli væ cæ suntefli un reporter cæruia i s a cerut sæ l inter
vieveze pe Moise dupæ experienfla sa din acest capitol  Notafli
cinci întrebæri pe care afli dori sæ i le adresafli  

Mai mult  dacæ nu ex stæ nici o inteligenflæ în univers  atunci
un versul a creat ceva mai mærefl decât el însuøi  pentru cæ
el ne a creat pe dumneavoastræ øi pe mine  (Bruce Barton
în E  Ernest Bramwell  comp  Old Testament Lessons
[curs pentru seminar 1934]  p  4)  

Pe mæsuræ ce citifli  gândifli væ la ce a încercat Moise sæ spunæ
în Moise 2 (Genesa 1) despre crearea omului øi a tuturor
lucrurilor de pe pæmânt øi din cer  

Sæ înflelegem scripturile

Moise 2

Singurul Meu Fiu Næscut
(vv  1  26)  Isus Hristos

Færæ formæ (v  2)  neorgan zat
în modul în care este acum

Adâncuri (v  2)  ape

Întindere (vv  6 8  14 15  17
20)  spafliu

Verdeaflæ (vv  11  29 30) 
plante

Fac (vv  11 12  29)  produc

Cu abundenflæ (vv  20 21) 
în cantitate mare

Înmulflifli væ (vv  22  28)  fa
cefli copii

Stæpâneascæ (vv  26  28)  sæ
ræspundæ  sæ se îngrijeascæ

Supunefli (v  28)  avefli putere
asupra

Are în el rod (v  29)  produce

În scripturi  existæ trei relatæri despre creaflie  Genesa 1 2
Moise 2 3 (care este traducerea Genesei 1 2 fæcutæ de Joseph
Smith) øi Avraam 4 5  Acest îndrumar de studiu væ ajutæ sæ
stud afli traducerea de Joseph Smith a Genesei  dar referirile
la Avraam aduc læmuriri suplimentare  

Unii oameni consideræ cæ pæmântul a fost creat d n întâmplare
øi cæ omenirea a apærut ca urmare a combinærii întâmplæ
toare a elementelor potr vite de a lungul a milioane de ani
Ræspunzând unei astfel de idei  cineva a scris  

Când vei arunca o græmadæ de cæræm zi în colflul unei bucæfli
de pæmânt øi mæ vei læsa sæ væd cum se aranjeazæ singure 
formând o casæ  când vei pune o mânæ de arcuri øi rotifle øi
øuruburi pe biroul meu øi mæ vei læsa sæ væd cum se adunæ
formând un ceas  atunci îmi va fi uøor sæ cred cæ toate aceste
m i de lumi au putut fi create  aøezate n echil bru øi puse în
m øcare pe nenumæratele lor orbite færæ intervenflia vreunei
inteligenfle care sæ le fi proiectat  

Genesa 1; Moise 2

Crearea

D
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Unele lucruri pe care trebuie 
sæ le øtifli despre Vechiul Testament
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Introducere
Sub fiecare casetæ cu enunfl, se gæsesc introduceri la
capitolele din scripturi care væ sunt repartizate spre a

le citi øi explicaflii la capitolele care nu væ sunt repartizate spre a
le citi. Secfliunea „Introducere“ cuprinde urmætoarele tipuri de
informaflii: 

• contextul istoric; 

• explicaflia legæturii dintre segmentul de scripturæ øi capitolele
de dinaintea lui sau de dupæ el; 

• întrebæri la care sæ væ gândifli înainte sau dupæ ce citifli, care
væ vor ajuta sæ væ concentrafli asupra mesajului segmentului
de scripturi. 

Sæ înflelegem scripturile
Secfliunea „Sæ înflelegem scripturile“ furnizeazæ ex-
plicaflii despre cuvinte sau expresii dificile, precum

øi comentarii care væ ajutæ sæ înflelegefli ideile øi nofliunile cu-
prinse în scripturi. Aceste comentarii includ adesea declaraflii
ale autoritæflilor generale ale Bisericii. 

Sæ studiem scripturile
Secfliunea „Sæ studiem scripturile“ cuprinde întrebæri
øi activitæfli care væ ajutæ sæ descoperifli, sæ væ gândifli

la principiile Evangheliei gæsite în scripturi øi sæ le punefli în
practicæ. În acest manual, nu exista loc pentru astfel de consem-
næri, aøa încât va trebui sæ folosifli un caiet sau o foaie de hârtie. 

Urmætorii paøi væ vor ajuta în timp ce studiafli scripturile: 

• începefli cu o rugæciune; 

• citifli introducerea capitolului pe care-l vefli studia øi avefli în
vedere alte îndrumæri pentru studiu din secfliunea „Înainte de
a citi“ (vezi p. 5);

• citifli capitolele indicate. În timp ce citifli, apelafli pentru ajutor
la secfliunea „Sæ înflelegem scripturile“ din manual. Folosifli
îndrumærile privind studiul „În timp ce citifli“ (vezi p. 5).
Folosifli-væ caietul sau hârtie pentru a lua notifle øi a scrie în-
trebæri. Scriefli, de asemenea, despre sentimentele øi impresiile
care sunt importante pentru dumneavoastræ; 

• rezolvafli exercifliile din secfliunea „Sæ studiem scripturile“
pentru capitolul pe care-l studiafli. Uneori va trebui sæ alegefli
ce exerciflii sæ rezolvafli. Dacæ dorifli sæ învæflafli mai multe des-
pre Vechiul Testament, rezolvafli toate exercifliile. 

Programul seminarului cu studiul acasæ
Dacæ suntefli înscriøi într-un program al seminarului cu studiul
acasæ, urmætorul grafic al lecturii væ indicæ ce ar trebui sæ citifli în
fiecare sæptæmânæ a seminarului. Amintifli-væ cæ seminarul este
un program de educaflie religioasæ zilnicæ, în care citirea cu evla-
vie a scripturilor ar trebui sæ fie o obiønuinflæ zilnicæ øi cæ va tre-
bui sæ væ facefli temele pentru seminar în fiecare zi de øcoalæ,
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chiar dacæ nu vefli merge la seminar în fiecare zi. Dacæ avefli apro-
ximativ treizeci øi øase de sæptæmâni în anul de seminar, învæflæto-
rul væ va spune ce capitole trebuie sæ citifli într-o sæptæmânæ øi ce
teme avefli de fæcut. Citirea scripturilor øi folosirea acestui manual
ar trebui sæ dureze treizeci pânæ la patruzeci de minute, în fiecare
zi de øcoalæ în care nu participafli la clasa de seminar. 

În fiecare sæptæmânæ, ar trebui sæ-i dafli învæflætorului paginile
cu însemnærile care conflin impresiile dumneavoastræ despre
scripturi øi exercifliile pe care le-afli efectuat în acea sæptæmânæ.
Învæflætorul le va citi, va ræspunde øi væ va înapoia caietul. Afli
putea avea douæ caiete pe care sæ le folosifli prin rotaflie, la fieca-
re douæ sæptæmâni. Afli putea scrie, de asemenea, într-un caiet
cu øinæ øi afli putea preda paginile pe care le-afli completat în
sæptæmâna respectivæ. Când învæflætorul væ înapoiazæ paginile,
le punefli înapoi în caiet. 

Programul seminarului zilnic 
Dacæ suntefli înscriøi într-un program al seminarului zilnic, vefli
folosi acest îndrumar de studiu aøa cum væ va instrui învæflætorul.

Sæ studiem scripturile
Acest manual este un îndrumar menit sæ væ ajute sæ citifli, sæ stu-
diafli øi sæ înflelegefli scripturile. Deoarece cea mai mare parte a
timpului de studiu îl vefli petrece citind øi reflectând asupra
scripturilor, aceastæ secfliune a fost inclusæ pentru a væ ajuta sæ
fifli mai eficienfli. 

Vârstnicul Howard W. Hunter, ca membru al Cvorumului celor
Doisprezece Apostoli, a dat un sfat preflios membrilor Bisericii
despre studiul scripturii, care este rezumat mai jos. Afli putea sæ
scriefli aceste idei pe o coalæ cartonatæ, pe care s-o punefli într-un
loc în care s-o putefli vedea în timp ce studiafli. 

• Citifli cu atenflie pentru a înflelege scripturile. 

• Studiafli zilnic. 

• Stabilifli o anumitæ oræ din zi la care sæ studiafli. 

• Studiafli într-un loc în care væ putefli concentra færæ ca atenflia
sæ væ fie distrasæ sau færæ a fi întrerupfli. 

• Decât sæ citifli un anumit numær de capitole sau de pagini,
mai bine studiafli o perioadæ de timp: øaizeci de minute este
perioada idealæ, treizeci de minute înseamnæ o mare realizare,
dar øi cincisprezece minute pot fi folositoare. 

• Întocmifli un plan de studiu. (Vezi Conference Report, oct.
1979, p. 91–93, sau Ensign, nov. 1979, p. 64–65.)

Dupæ ce afli urmat acest sfat, existæ douæ lucruri pe care le vefli
gæsi utile în timp ce studiafli scripturile: materialele ajutætoare
pentru studiu, care se gæsesc în edifliile scripturilor pentru sfinflii
din zilele din urmæ, øi metodele de studiu bune. 
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Plan pentru lectura Vechiului Testament

Zile în care citesc zece minute sau mai mult Capitole de citit în aceastæ sæptæmânæ

D L M M J V S Sæptæmâna 1 „Sæ studiem scripturile“ 

D L M M J V S Sæptæmâna 2 Avraam 3:22–28   Moise 1   2 3   4

D L M M J V S Sæptæmâna 3 Moise 5   6   7

D L M M J V S Sæptæmâna 4 Moise 8   Genesa 6:14–22   7   8   9:1–17   11:1–9

D L M M J V S Sæptæmâna 5 Avraam 1   2   Genesa 13   14:13–24   15   16   17

D L M M J V S Sæptæmâna 6 Genesa 18   21:1–21   22   23 (activitate) 

D L M M J V S Sæptæmâna 7 Genesa 24   25:19–34   27   28   29   30:1–24   32   33

D L M M J V S Sæptæmâna 8 Genesa 35   37   39   40   41

D L M M J V S Sæptæmâna 9 Genesa 42   43   44   45   46   49   50   TJS Genesa 50:24–38

D L M M J V S Sæptæmâna 10 Exodul 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

D L M M J V S Sæptæmâna 11 Exodul 12   13   14   15:22–27   16   17

D L M M J V S Sæptæmâna 12 Exodul 18   19   20–24

D L M M J V S Sæptæmâna 13 Activitæfli pentru Exodul 25–27, 30   28   29   32   33   34

D L M M J V S Sæptæmâna 14 Leviticul 1   10   11   14   16   19   26

D L M M J V S Sæptæmâna 15 Numeri 6   9   11   12   13   14   16   21:4–9   22   23   24   27:12–23

D L M M J V S Sæptæmâna 16 Deuteronomul 4   6   7:1–6   8   10:10–22   26   28   30   32

D L M M J V S Sæptæmâna 17 Iosua 1   2   3   4   5:10–15   6   7   10   23   24

D L M M J V S Sæptæmâna 18 Judecætorii 6   7   8   13   14   15   16   Rut 1   2   3   4

D L M M J V S Sæptæmâna 19 1 Samuel 1   2   3   7   8   9   10

D L M M J V S Sæptæmâna 20 1 Samuel 13   15   16   17   24   26

D L M M J V S Sæptæmâna 21 2 Samuel 7   9   11   12   13   14

D L M M J V S Sæptæmâna 22 1 Împærafli 3   8   9:1–9   11   12   17   18   19

D L M M J V S Sæptæmâna 23 2 Împærafli 2   4   5   6   17   18   19   22   23

D L M M J V S Sæptæmâna 24 Selecflii din 1 øi 2 Cronici   2 Cronici 15   20   Ezra 9   10   Neemia 1   6   8

D L M M J V S Sæptæmâna 25 Estera 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Iov 1   2   3   38   42

D L M M J V S Sæptæmâna 26 Psalmii 22   23   24   Versete selectate din Psalmii øi Proverbele   Eclesiastul 1   2   4   5   12

D L M M J V S Sæptæmâna 27 Isaia 1   2   4   5   11   14

D L M M J V S Sæptæmâna 28 Isaia 24   29   30:15–21   33:14–17   40   42:1–7   47:5–10

D L M M J V S Sæptæmâna 29 Isaia 48   49   50   53   55   58   61:1–3   63:1–9   65:17–25

D L M M J V S Sæptæmâna 30 Ieremia 1   7   9:23–24   16   17:5–8, 19–27   23   29:11–14

D L M M J V S Sæptæmâna 31 Ieremia 30   31   33:15–18   52   Cântarea cântærilor 1   5   Ezechiel 2   3

D L M M J V S Sæptæmâna 32 Ezechiel 11:16–20   18   20:33–44   33   34   37

D L M M J V S Sæptæmâna 33 Daniel 1   2   3   6

D L M M J V S Sæptæmâna 34 Osea 1   2   3   13:9–14   Ioel 2   Amos 3   4   5:4–6, 14–15   8:11–12   Obadia 1:21

D L M M J V S Sæptæmâna 35 Iona 1   2   3   4:1–11   Mica 3   5:2   6:7–8   Habacuc 3:17–18   fiefania 3   Hagai 1

D L M M J V S Sæptæmâna 36 Zaharia 9:9   10   11:12–13   12:10   13:6   14   Maleahi 3   4
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Materiale ajutætoare pentru studiu din
Ghidul pentru scripturi

Referinfle suplimentare
O referinflæ supli-
mentaræ este o
referinflæ privind
scriptura care væ va
conduce la informa-
flii suplimentare øi la
o înflelegere mai bu-
næ a subiectului
pe care îl studiafli. 

Ghid pentru scripturi
Ghidul pentru scripturi cuprinde multe cuvinte øi subiecte,
aranjate în ordine alfabeticæ, øi referinfle la scripturi din toate ce-
le patru lucræri canonice ale Bisericii. El furnizeazæ definiflii øi ex-
plicaflii pentru multe nume øi subiecte biblice. 

Indicaflii privind cuvintele øi expresiile
Unele cuvinte øi expresii sunt însoflite de urmætoarele notaflii: 

• „Eb“ indicæ un cuvânt în ebraicæ (limba originalæ în care a
fost scris Vechiul Testament);

• „Gr“ indicæ un cuvânt în greacæ (limba originalæ în care a fost
scris Noul Testament);

• „EI“ indicæ faptul cæ o expresie este idiomaticæ (un cuvânt
sau o expresie folositæ într-un anumit mod când au fost scrise
scripturile, dar care nu mai se foloseøte astæzi).   

Traducerea Bibliei de cætre Joseph Smith
Domnul i-a poruncit profetului Joseph Smith sæ studieze Biblia
øi sæ se roage ca sæ aibæ revelaflii pentru a obfline o traducere mai
completæ øi mai veridicæ a Bibliei (vezi D&L 37:1; 73:3–4). Ca ur-
mare, profetul Joseph Smith a adus multe modificæri importante
pasajelor din Biblie care nu erau traduse corect (vezi Articolele
de credinflæ 1:8). Noi numim aceste modificæri „Traducerea
Bibliei de cætre Joseph Smith“. Traducerea este indicatæ prin
prescurtarea „TJS“. Traducerea fæcutæ de Joseph Smith se gæseøte
în Selecflii din Traducerea Bibliei de Joseph Smith. 

Lexicon geografic øi hærfli
Lexiconul geografic øi hærflile din anexa Ghidului pentru
Scripturi ne ajutæ sæ gæsim locurile la care se face referire în
scripturi. 

Titluri de capitole, titluri de secfliuni øi rezumate
ale versetelor
Titlurile de capitole øi de secfliuni øi rezumatele versetelor expli-
cæ sau oferæ informaflii importante pentru a væ ajuta sæ înflelegefli
ceea ce citifli. De exemplu, ce informaflii utile primifli când citifli
titlul explicativ al secfliunii 89 din Doctrina øi legæmintele? 

A avea materialele ajutætoare pentru studiu din edifliile scriptu-
rilor sfinflilor din zilele din urmæ este ca øi cum afli avea o micæ
colecflie de materiale bibliografice – toate la un loc! 

Cum sæ studiem
Nefi ne-a spus cæ trebuie sæ ne „[ospætæm] din cuvintele lui
Hristos“ (2 Nefi 32:3), iar Isus le-a poruncit nefiflilor sæ le „[cer-
ceteze] cu sârguinflæ“ (3 Nefi 23:1). Acest fel de studiu implicæ
mai mult decât doar citirea rapidæ a scripturilor. Urmætoarele
idei øi deprinderi væ vor ajuta sæ învæflafli mai mult atunci când
studiafli. Acestea se împart în trei categorii diferite: cele cu apli-
cabilitate înainte de a citi, în timpul cititului øi dupæ ce afli citit. 

Înainte de a citi
Rugæciune
Scripturile au fost scrise prin inspiraflie. Prin urmare, sunt înflelese
cel mai bine atunci când avem compania Spiritului. În Vechiul
Testament, învæflæm despre preotul Ezra, care „îøi pusese inima
sæ adânceascæ øi sæ împlineascæ Legea Domnului“ (Ezra 7:10).
Punefli-væ inima sæ citeascæ scripturile, rugându-væ de fiecare
datæ când citifli. 

Obflinefli informaflii referitoare la context
Înflelegerea contextului istoric al scripturilor væ va ajuta sæ înfle-
legefli mai profund ceea ce citifli. Lista alfabeticæ a temelor furni-
zeazæ informaflii despre contextul istoric øi un scurt rezumat al
conflinutului fiecærei cærfli øi al temelor principale. Titlurile din
Doctrina øi legæmintele furnizeazæ scurte explicaflii despre
contextul istoric al revelafliilor. Acest manual oferæ, de asemenea,
explicaflii referitoare la multe capitole din scripturi. Dacæ avefli
timp, væ putefli referi, de asemenea, la alte cærfli øi manuale apro-
bate de Bisericæ ce cuprind informaflii privind contextul istoric al
scripturii pe care o citifli. 

Adresafli întrebæri
Înainte de a citi, este de ajutor sæ væ punefli întrebæri, cum ar fi:
„Cine a scris aceste versete?“ „Pentru cine?“ „De ce este inclusæ
aceastæ învæflæturæ în scripturi?“ „Ce doresc sæ øtiu sau sæ învæfl
din ce am citit astæzi?“ øi „Ce ar dori Domnul sæ învæfl eu din
aceste scripturi?“. În timp ce citifli scripturile, cæutafli ræspunsuri
la întrebærile dumneavoastræ. Amintifli-væ cæ putefli folosi, de
asemenea, materialele ajutætoare pentru studiu din edifliile scrip-
turilor sfinflilor din zilele din urmæ sau putefli cæuta ræspunsuri
în manualele øi publicafliile Bisericii. 

Citifli titlurile capitolelor
Titlurile capitolelor sunt rezumate simple ale ideilor principale din
capitole. Citirea titlului de capitol înainte de a începe un capitol
nu numai cæ este un obicei bun în studiu, dar øi væ va ajuta sæ væ
pregætifli sæ punefli întrebæri øi sæ cæutafli ræspunsuri pe mæsuræ
ce citifli. 

În timp ce citifli
Nu væ temefli sæ væ oprifli
Cele mai multe pepite de aur nu se gæsesc la suprafafla pæmân-
tului – trebuie sæ sæpafli pentru a le gæsi. Studiul scripturii va fi
cu atât mai valoros dacæ vefli încetini ritmul sau væ vefli opri øi
vefli face unele dintre activitæflile urmætoare. 

Aflafli înflelesul cuvintelor pe care nu le înflelegefli
Folosifli un dicflionar. Uneori, când cæutafli un cuvânt pe care cre-
defli cæ-l cunoaøtefli, putefli afla cæ are øi alte înflelesuri. Capitolul
„Sæ înflelegem scripturile“ din acest manual væ va ajuta sæ înflele-
gefli multe cuvinte øi expresii dificile. 
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Fifli conøtienfli cæ, uneori, Domnul i-a inspirat pe profeflii Sæi sæ
includæ în scrierile lor explicaflii care ne ajutæ sæ cunoaøtem înfle-
lesul cuvintelor øi al expresiilor. De exemplu, citifli Mosia 3:19 øi
întrebafli-væ ce a spus regele Beniamin cæ înseamnæ sæ devenim
asemænætori unui copil. 

Folosifli materialele ajutætoare pentru studiu din Ghidul
pentru scripturi
Vezi secfliunea „Materiale ajutætoare pentru studiu din Ghidul
pentru scripturi de la pagina 4. 

Punefli-væ în locul personajului din scripturæ
Folosirea propriului dumneavoastræ nume într-un verset va face
ca învæflæturile din scripturæ sæ fie mai personale. De exemplu,
care este diferenfla când folosifli propriul nume în locul cuvântu-
lui „om“ din Moise 1:39? 

Imaginafli-væ
Imaginafli-væ ce se întâmplæ. De exemplu, când citifli Genesa 37,
imaginafli-væ ce-afli fi simflit dacæ afli fi fost unul dintre fraflii mai
tineri din familie øi tofli fraflii mai mari v-ar fi urât sau ar fi fost
invidioøi pe dumneavoastræ. 

Uneori, scripturile ne spun sæ ne imaginæm ce citim. Citifli Alma
5:15–18, oprifli-væ øi facefli ceea ce sugereazæ Alma. Rezervafli-væ
timp pentru a descrie ce afli simflit când v-afli imaginat ceea ce se
spune în acele versete. 

Cæutafli cuvinte de legæturæ
Cuvintele de legætura sunt: øi, dar, deoarece, deci, prin urmare, de
aceea, totuøi øi cu toate acestea. Când citifli aceste cuvinte, observafli
ce væ ajutæ ele sæ înflelegefli despre douæ sau mai multe idei.
Uneori, ele aratæ similitudinea sau diferenfla dintre douæ sau
mai multe lucruri. 

De exemplu, dacæ væ gândifli la indiciul pe care îl introduce cuvân-
tul din cauza care apare în Mosia 26:2–3, putefli învæfla un adevær
important despre studiul scripturii. 

Cuvântul din cauza indicæ o rela-
flie cauzæ-efect între necredinfla
oamenilor, pe de o parte, øi capa-
citatea lor de a înflelege scripturile
øi cuvintele profeflilor, pe de alta. 

Citifli acum Doctrina øi legæmintele 45:30–32 øi observafli cum su-
bliniazæ cuvântul dar diferenfla dintre cei ræi øi cei drepfli în zilele
din urmæ. 

Sublinierea cuvântului dar ne
poate da o asigurare cæ cei drepfli
vor fi cruflafli de unele dintre dis-
trugerile ce vor avea loc înaintea
celei de a Doua Veniri. 

Descoperifli tiparul
În 2 Nefi 31:2, Nefi a spus cæ a vrut sæ scrie câteva cuvinte des-
pre doctrina lui Hristos. Apoi, în versetul 21, el øi-a depus
mærturia cu privire la faptul cæ tocmai explicase doctrina lui
Hristos. Øtiind cæ Nefi a predat doctrina lui Hristos în versetele

2 pânæ la 21, ar trebui sæ ne întoarcem øi sæ studiem cuvintele
lui Nefi pentru a afla care este doctrina lui Hristos. 

Un alt exemplu referitor la modalitatea de gæsire a tiparelor con-
stæ în cæutarea explicafliei datæ de un profet cu privire la cauzæ øi
efect øi urmærirea modului în care foloseøte el cuvintele dacæ øi
atunci. În Leviticul 26, Moise a profeflit despre binecuvântærile øi
blestemele care aveau sæ vinæ asupra copiilor lui Israel. Urmærifli
versetele 3–4, 18, 23–24, 27–28 øi 40–42 øi observafli cæ Moise a folo-
sit tiparul dacæ-atunci când i-a învæflat pe copiii lui Israel despre
ce avea sæ li se întâmple dacæ ascultau øi ce avea sæ li se întâm-
ple dacæ nu ascultau poruncile Domnului. 

Repetarea unui cuvânt sau a unei idei este un alt tipar pe care
trebuie sæ-l cæutafli. De exemplu, observafli de câte ori a menflionat
autorul, în Genesa 39, cæ Domnul era cu Iosif. 

Descoperifli listele din scripturi
Listele væ ajutæ sæ înflelegefli mai clar ceea ce propovæduiesc
Domnul øi profeflii Sæi. Cele zece porunci reprezintæ o listæ (vezi
Exodul 20). Fericirile din Matei 5 reprezintæ, de asemenea, o listæ.
Pentru descoperirea altor liste ar putea fi nevoie de ceva mai mult
efort. De exemplu, întocmifli o listæ din Doctrinæ øi legæminte
68:25–31 cu privire la ceea ce a spus Domnul cæ trebuie pærinflii
sæ-øi învefle copii. 

Adresafli întrebæri
Continuafli sæ adresafli întrebæri aøa cum afli fost îndemnafli sæ facefli
în secfliunea „Înainte de a citi“, de mai sus. Pe mæsuræ ce citifli,
putefli reformula întrebærile pe care le-afli pus înainte de a citi sau
putefli formula întrebæri complet diferite. Cæutarea ræspunsurilor
la întrebæri este unul dintre cele mai importante moduri de a în-
flelege mai bine scripturile pe care le studiem. Una dintre cele
mai importante întrebæri ce se pot adresa este: „De ce l-a inspirat
Domnul pe autor sæ includæ acest lucru în scripturi?“. Cæutafli
indicii evidente pe care le lasæ uneori scriitorii când spun ceva
precum „øi astfel vedem“. 

Ræspundefli la întrebærile adresate în scripturi
De multe ori, Domnul pune o întrebare øi, apoi, ræspunde. El i-a
întrebat pe ucenicii nefifli: „Ce fel de oameni trebuie sæ fifli voi?“.
Apoi, El a ræspuns: „Tot aøa cum sunt Eu“ (3 Nefi 27:27). 

În alte situaflii, sunt adresate întrebæri, dar nu se dau ræspunsuri –
în general pentru cæ autorul consideræ cæ ræspunsul este evident.
Alteori, autorii nu ræspund pentru cæ întrebarea adresatæ necesitæ
un timp de gândire øi ræspunsul nu poate fi dat imediat. De
exemplu, citifli Marcu 4:35–41 øi ræspundefli la cele patru întrebæri
din aceste versete ca øi cum v-afli afla acolo. 

Descoperifli simboluri øi sensuri simbolice
Profeflii folosesc, deseori, simbolurile øi limbajul figurativ pentru
ca mesajele lor sæ aibæ un efect mai puternic. De exemplu, pildele
reprezintæ o modalitate de a comunica un mesaj în mod simplu
øi într-un fel care are un înfleles mai profund. Povestirea dintr-o
pildæ face ca lecflia predatæ sæ fie mai uøor de reflinut øi mai plinæ
de înfleles. 

Urmætoarele sugestii v-ar putea ajuta sæ înflelegefli simbolurile
din scripturi: 

1. cæutafli o interpretare în scripturi. De exemplu, Lehi a avut o
viziune în 1 Nefi 8. Mai târziu, Nefi a avut o viziune în care
a væzut lucrurile pe care le væzuse tatæl sæu, primind øi inter-
pretarea simbolurilor din viziunea tatælui sæu (vezi 1 Nefi
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11–14). O interpretare poate fi descoperitæ uneori folosind
o referinflæ suplimentaræ din notele de subsol; 

2. gândifli-væ la caracteristicile simbolului øi la ceea ce v-ar putea
învæfla acesta. Alma a folosit aceastæ metodæ când a explicat
fiului sæu ce era Liahona (vezi Alma 37:38–47); 

3. observafli dacæ simbolul væ învaflæ ceva referitor la Salvator.
Domnul i-a spus lui Adam cæ „toate lucrurile depun mærturie
despre [El]“ (Moise 6:63). De exemplu, cum mærturisesc despre
sacrificiul lui Isus Hristos diferitele elemente din povestirea
despre cum a vrut Avraam sæ-l sacrifice pe fiul sæu Isaac? 

Scriefli
fiinefli la îndemânæ coli de hârtie sau un caiet pentru a nota ideile
pe care dorifli sæ vi le reamintifli, cum ar fi liste, anumite cugetæri
sau sentimente pe care le avefli în legæturæ cu ceea ce citifli. Pentru
a væ aminti gândurile sau cugetærile când vefli citi din nou pasajul
respectiv, afli putea scrie aceste idei øi pe marginea scripturilor. 

Multor persoane le place sæ marcheze cuvintele øi expresiile im-
portante pe scripturile lor. Nu existæ o metodæ potrivitæ sau ne-
potrivitæ de a face acest lucru. Unele persoane haøureazæ sau
subliniazæ cuvintele øi expresiile importante care dau un anumit
înfleles unui verset. O altæ modalitate de a marca scripturile con-
stæ în a scrie o referinflæ suplimentaræ la o scripturæ pe marginea
paginii. Procedând astfel în cazul mai multor versete care tratea-
zæ acelaøi subiect, vefli avea un øir de scripturi despre un anumit
subiect pe care îl putefli gæsi când gæsifli una dintre scripturile
din øir. Marcarea scripturilor væ poate ajuta deseori sæ gæsifli mai
repede versetele importante. 

Dupæ ce afli citit

Meditafli
A medita înseamnæ a væ gândi profund la ceva, a cântæri în min-
te, a pune întrebæri øi a evalua ceea ce øtifli øi ceea ce afli învæflat.
Uneori, scripturile impun aceastæ „cugetare“ (vezi Iosua 1:8).
Existæ mai multe exemple bune, în scripturi, referitoare la revela-
flii importante care au fost primite ca urmare a meditærii, în spe-
cial a meditærii asupra scripturilor (vezi D&L 76:15–20; 138:1–11). 

Asemænafli scripturile cu viafla dumneavoastræ
A asemæna scripturile cu viafla dumneavoastræ înseamnæ a le
compara cu propria viaflæ. Pentru a asemæna scripturile cu pro-
pria viaflæ trebuie sæ punefli întrebæri cum ar fi: „Ce principii ale
Evangheliei sunt predate în scripturile pe care tocmai le-am citit?“
øi „Ce referiri la viafla mea cuprind aceste principii?“. O parte
importantæ a asemænærii scripturilor cu viafla proprie constæ în
a asculta îndemnurile Spiritului care, potrivit promisiunii
Domnului, „are sæ væ cælæuzeascæ în tot adeværul“ (Ioan 16:13). 

De exemplu, Nefi a asemænat scripturile cu viafla sa øi a familiei
sale, aplicând unele dintre principiile propovæduite de Isaia si-
tuafliei lor. El i-a învæflat pe fraflii sæi cæ ei, ca øi copiii lui Israel,
se îndepærtaseræ de Dumnezeu – Dumnezeu nu se îndepærtase de
ei. El i-a învæflat, de asemenea, cæ, dacæ ei aveau sæ se pocæiascæ,
Domnul avea sæ fie îndurætor øi avea sæ-i ierte (vezi 1 Nefi 19:24;
21:14–16). Nefi a spus cæ, prin aplicarea cuvintelor lui Isaia în
viafla sa øi a fraflilor sæi, credinfla lor în Isus Hristos ca Mântuitor
ar putea creøte (vezi 1 Nefi 19:23). 

Recitifli
Noi nu înflelegem totul când citim, prima datæ, un pasaj din
scripturi. De fapt, trebuie sæ studiem o viaflæ întreagæ pentru a
înflelege cu adeværat scripturile. Deseori, începem sæ descoperim
tipare, sæ vizualizæm mai bine øi sæ înflelegem mai profund
scripturile dupæ ce le citim de douæ sau de trei ori. Când recitifli,
putefli cæuta învæflæturi noi sau putefli pune alte întrebæri. Încercarea
de a rescrie o povestire sau doar un verset sau douæ cu propriile
cuvinte v-ar putea ajuta sæ descoperifli dacæ înflelegefli sau nu ce-
ea ce citifli øi væ va ajuta sæ înflelegefli mai bine scripturile. 

Scriefli
Unele persoane flin un jurnal în care scriu ideea principalæ din
ceea ce citesc, ce simt despre ceea ce citesc sau cum cred ele cæ
se pune în practicæ în viafla lor ceea ce citesc. Dacæ folosifli acest
manual pentru seminarul cu studiu acasæ, trebuie sæ avefli un ca-
iet pentru care sæ primifli note. Acest caiet va fi ca un jurnal pen-
tru scripturi. 

Este bine, de asemenea, sæ discutafli cu alflii despre ceea ce citifli.
Notarea ideilor pentru a væ aminti despre ce dorifli sæ vorbifli øi
discutarea celor învæflate væ poate ajuta sæ înflelegefli øi sæ væ
amintifli mai multe despre ceea ce citifli. 

Punefli în practicæ
Adeværata valoare a cunoøtinflelor pe care le dobândifli din scrip-
turi se observæ atunci când træifli în conformitate cu ceea ce învæ-
flafli. Apropierea de Domnul øi sentimentul de pace pe care vi-l
dæ El sunt unele dintre binecuvântærile pe care le au aceia care
træiesc potrivit Evangheliei. Pe lângæ acestea, Domnul a spus cæ
acelora care træiesc în conformitate cu ceea ce învaflæ li se va da
mai mult, în timp ce aceia care nu træiesc în conformitate cu ceea
ce învaflæ vor pierde cunoøtinflele pe care le au (vezi Alma 12:9–11).

„Ospætafli-væ din cuvintele lui Hristos, cæci iatæ,
cuvintele lui Hristos væ vor spune toate lucrurile
pe care trebuie sæ le facefli“ (2 Nefi 32:3). 
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Cartea Genesa
Cartea Genesa este prima dintre cele cinci cærfli scrise de Moise.
Aceasta cuprinde referiri la aproximativ 2.500 de ani de istorie –
o perioadæ mai lungæ decât cea tratatæ în tot restul Bibliei. Multe
dintre cele mai cunoscute povestiri din Biblie se gæsesc în Genesa,
cum ar fi cæderea lui Adam øi a Evei, uciderea lui Abel de cætre
Cain, Noe øi potopul, clædirea turnului Babel, Avraam condu-
cându-øi fiul spre a fi sacrificat øi vinderea lui Iosif în Egipt.
Pentru a afla mai multe despre aceastæ carte, cæutafli cuvântul-
articol Genesa în Ghidul pentru scripturi. 

Cartea Moise
La câteva luni dupæ organizarea Bisericii în data de 6 aprilie 1830,
Domnul i-a poruncit profetului Joseph Smith sæ facæ o „traducere“
a Bibliei. Profetul aflase din Cartea lui Mormon cæ „multe lucruri
clare øi preflioase“ lipseau din Biblie (vezi 1 Nefi 13:23–28).
Traducerea Bibliei fæcutæ de el a însemnat restaurarea adeværu-
rilor care fuseseræ pierdute din Biblie din cauza neglijenflei celor
care au copiat textul sau din cauzæ cæ oameni pæcætoøi scoseseræ
din ea adeværurile pentru cæ ei nu voiau ca acestea sæ fie cunos-
cute de oameni. O versiune completæ a acestei traduceri a Bibliei
nu a fost niciodatæ publicatæ în timpul vieflii profetului Joseph
Smith. Astæzi, însæ, putem citi modificærile fæcute de el, cele mai
importante dintre ele aflându-se în Ghidul pentru scripturi. 

Traducerea capitolelor 1–6
din cartea Genesa, fæcutæ
de Joseph Smith, cuprinde
atât de multe modificæri
încât ele au fost publicate
separat în Perla de mare
prefl øi denumite cartea
Moise. Cartea Moise cu-
prinde opt capitole.
Moise 1 este ca o prefaflæ a
ceea ce noi consideræm cæ
este începutul Bibliei øi
cuprinde informaflii care
nu se gæsesc în Biblie. 

Pentru cæ aceastæ carte este o versiune mai completæ øi exactæ a
învæflæturilor din Genesa 1–6, acest îndrumar de studiu væ va aju-
ta sæ citifli, sæ înflelegefli øi sæ învæflafli din cartea Moise. 

Cartea Avraam
Pentru cæ revelafliile din Avraam sunt strâns legate de perioadele
timpurii prezentate în Biblie, ele sunt studiate împreunæ cu prima
parte a Genesei øi cartea Moise. În anul 1835, profetul Joseph a
primit o serie de scrieri egiptene strævechi, gæsite de arheologi în
Egipt. Aceste scrieri cuprind câteva dintre consemnærile øi învæ-
flæturile profetului Avraam, pe care profetul Joseph Smith le-a tra-
dus. Øi acestea sunt incluse în Perla de mare prefl øi formeazæ
cartea Avraam. Primele douæ capitole relateazæ despre viafla lui
Avraam øi sunt discutate în acest îndrumar de studiu împreunæ cu
Genesa 11–12. Ultimele trei capitole din cartea Avraam cuprind
revelaflii pe care Avraam le-a primit cu privire la viafla premuri-
toare øi la crearea pæmântului. Vefli începe studiul Vechiului
Testament citind relatarea despre viafla premuritoare, care se gæ-
seøte în Avraam 3. 

Urmætorul tabel ar trebui sæ væ ajute sæ înflelegefli legætura dintre
completærile luminate de Spirit din cærflile Moise øi Avraam øi
cartea Genesa. 

Sæ înflelegem scripturile

Avraam 3:22–28

Inteligenflele care au fost
organizate (v. 22) – copii de
spirit ai Tatælui Ceresc

Probæ (v. 25) – încercare

Prima stare (vv. 26, 28) – via-
fla premuritoare

A doua stare (v. 26) – viafla pe
pæmânt

Fiul Omului (v. 27) – Isus
Hristos

Dupæ ce Domnul i-a poruncit lui Avraam sæ meargæ în Egipt,
El l-a învæflat adeværuri despre planete, soare, lunæ øi stele,
toate acestea fiind simboluri importante în religia egipteanæ
din acea vreme. Avraam a folosit aceste adeværuri pentru a-i
învæfla pe egipteni Evanghelia, clædind pe ceea ce ei øtiau deja
(observafli explicaflia din facsimilul nr. 3 de la pagina 48 a
Perlei de mare prefl). Printr-o discuflie despre corpuri cereøti øi
miøcærile lor, Avraam i-a învæflat pe egipteni cæ Dumnezeul
pe care Îl preaslævea el era mai mærefl decât toate celelalte
lucruri din creaflie pentru cæ El era Creatorul. 

Avraam 3

Viafla premuritoare øi
Consiliul din cer

Completærile luminate de Spirit la cartea Genesa

CARTEA LUI MOISE CARTEA GENESA CARTEA LUI
AVRAAM

1:1–42

2:1–31

3:1–25

4:1–32

5:1–59
6:1–4

6:5–68
7:1–69
8:1–13

8:14–30

Nu existæ informaflii
echivalente în Genesa 3:1–28

4:1–31

5:1–21

A

M G

1:1–31
2:1–5

2:6–25

Nu existæ informaflii
echivalente în Genesa

1:1–31

2:1–25

3:1–24

4:1–26

5:1–32

6:1–13

11:27–32

12:1–13

C
O

M
PA

RA

fiIE ÎNTRE CUPRIN
SU

R
I

Cærflile Genesa, Moise øi Avraam
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Avraam 3:22–23 – Ales înainte de a se fi næscut
Profetul Joseph Smith a spus: „Fiecare om care are o chemare de
a sluji locuitorilor lumii a fost rânduit în acest scop în timpul
Marelui Consiliu din cer înainte ca aceastæ lume sæ existe“
(Teachings of the Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smith
[1976], p. 365). Cu alte cuvinte, nu numai Avraam a fost ales
pentru a îndeplini anumite însærcinæri înainte de naøtere, ci øi
dumneavoastræ (vezi D&L 138:53–56). 

Avraam 3:27–28 – Consiliul din cer din viafla
premuritoare
Pentru a înflelege mai bine ce s-a întâmplat în timpul consiliului
din cer din viafla premuritoare, citifli, de asemenea, Apocalipsa
12:7–11; Doctrinæ øi legæminte 76:25–28; Moise 4:1–4. 

Sæ studiem scripturile
Pe mæsuræ ce citifli Avraam 3:22–28, desfæøurafli activitatea A øi,
apoi, douæ dintre celelalte trei activitæfli (B–D). 

Scripturæ de bazæ – Avraam 3:22–23

1. Notafli ce a aflat Avraam despre viafla premuritoare.

2. Citifli Doctrinæ øi legæminte 138:53–56, care reprezintæ o parte
a viziunii pe care preøedintele Joseph F. Smith a avut-o despre
lumea spiritelor. Cu ce informaflii completeazæ revelaflia din
Doctrinæ øi legæminte revelaflia din Avraam 3:22–23? Putefli
considera pe fiecare dintre aceste douæ scripturi ca referinflæ
suplimentaræ pentru cealaltæ, notând referinfla pe marginea
cærflii de scripturi, în dreptul celeilalte. 

3. Pe lângæ cele citite în Avraam 3 øi Doctrinæ øi legæminte 138,
gândifli-væ la declaraflia profetului Joseph Smith din secfliunea
„Sæ înflelegem scripturile“ øi descriefli ce efect au asupra dum-
neavoastræ aceste doctrine ale vieflii premuritoare øi ce senti-
mente avefli cunoscând aceste lucruri. 

Cæutafli cuvintele importante

1. Identificafli cuvintele din Avraam 3:22–23 care væ spun pe cine
a ales Dumnezeu pentru a fi conducætori pe pæmânt øi când i-a
ales. Scriefli cuvintele în caiet; de asemenea, le putefli încercui
în scripturile dumneavoastræ. 

2. Gæsifli, în Avraam 3:24, o expresie care, foarte probabil, Îl descrie
pe Isus Hristos. Notafli-o în caiet øi consemnafli de ce aceastæ
expresie Îl descrie atât de bine. 

Scriefli o întrebare

Notafli o întrebare importantæ pe care oamenii v-ar putea-o adresa
øi care îøi gæseøte ræspunsul în Avraam 3:24–26. 

C

B

A

Pæmânt
Conducætorii

aleøi sunt puøi
la încercare în
a doua stare.

Naøterea ca muritorLumea premuritoare
Conducætorii
sunt aleøi în
prima stare.

Punefli în practicæ doctrina

Alegefli unul dintre adeværurile propovæduite lui Avraam în ver-
setele 22–28 øi explicafli în scris cum ar trebui, ar putea sau væ va
încuraja el sæ træifli mai drept. 

Deøi acesta este primul capitol din Traducerea fæcutæ de Joseph
Smith, în cartea Genesa nu existæ nimic asemænætor capito-
lului 1 din Moise. Locul învæflæturilor cuprinse în Moise 1
este la începutul Genesei pentru cæ ele ne spun cum a aflat
Moise adeværurile despre care a scris în cartea Genesa. Pe
lângæ aceasta, Moise 1 furnizeazæ informaflii importante refe-
ritoare la planul Tatælui Ceresc pentru copiii Sæi. Observafli
cæ revelaflia menflionatæ în Moise 1 a fost datæ lui Moise dupæ
revelaflia de la rugul arzând (vezi Moise 1:18), dar înainte
ca Moise sæ revinæ în Egipt (vezi Moise 1:26). Ca urmare,
dacæ s-ar fi aflat în Vechiul Testament, aceastæ revelaflie ar
fi trebuit sæ se gæseascæ undeva în Exodul 3 sau 4. 

Într-un moment din viafla noastræ, ne întrebæm: „Cine sunt
eu?“, „De unde am venit?“, „De ce mæ aflu aici?“, „Cum a
fost creatæ viafla pe aceastæ planetæ øi de ce?“. Moise a pus
întrebæri ca acestea øi Dumnezeu i-a revelat ræspunsuri. În
timp ce citifli, gândifli-væ la aceste întrebæri øi cæutafli ræspun-
surile pe care Domnul i le-a dat lui Moise în aceastæ revelaflie
care include capitolul 1, precum øi restul cærflii lui Moise. 

Sæ înflelegem scripturile

Moise 1

Îndura (v. 2) – ræmâne în viaflæ

Opresc (v. 4) – înceteazæ

Închipuit (v. 10) – gândit

Uscat (v. 11) – aø fi pierdut în-
treaga tærie

Transfigurat (vv. 11, 14) –
schimbat de Duhul Sfânt (în-
tr-un mod care permite unui
muritor sæ vadæ fiinfle nemu-
ritoare) 

În întregime retras (v. 15) –
dispærut complet

Înceta sæ-L chem pe
Dumnezeu (v. 18) – opri din
rugæciune

Cer (v. 18) – rog

(s-a) Ræstit (v. 19) – (a) strigat

Scrâøniri ale dinflilor (v. 22) –
încleøtarea dinflilor din cauza
durerii øi a furiei

Robie (v. 26) – sclavie

Øi-a aruncat privirea (v. 27) –
a privit

Particulæ (v. 27) – cea mai mi-
cæ parte

Recunoscând, recunoscut
(vv. 27–28) – a dobândi o mai
bunæ înflelegere øi cunoaøtere
prin simfluri ce le depæøesc pe
cele obiønuite

Locuitorii de pe el (vv. 28,
35–36) – persoane care træiesc
într-un anumit loc

Mulflumit (v. 36) – fericit øi
liniøtit

Moise 1

„Aceasta este lucrarea
Mea øi slava Mea“ 

D
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Moise 1:11 – Moise a fost transfigurat
„Prin puterea Duhului Sfânt, mulfli profefli au fost transfigurafli
pentru a putea sta în prezenfla lui Dumnezeu øi a vedea viziunile
despre eternitate“ (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, ed. a 2-a
[1966], p. 803). Alte relatæri despre oameni care au fost transfi-
gurafli se gæsesc în 3 Nefi 28:13–17 øi în Doctrinæ øi legæminte
76:11–12, 19–20. 

Moise 1:23 – De ce nu se aflæ aceste lucruri
în Biblie
În Moise 1:23, se explicæ de ce nu se aflæ în Biblia noastræ relata-
rea despre înfrângerea Satanei de cætre Moise. Este interesant de
remarcat cæ aceste cuvinte Satana øi diavolul nu apar în Genesa 1–6
din Biblie. Cuvintele Satana øi diavol apar de peste 20 de ori în
Traducerea fæcutæ de Joseph Smith aceloraøi capitole (Moise 1–8).
Unul dintre modurile în care Satana încearcæ sæ înøele oamenii
este sæ-i determine sæ creadæ cæ el nu existæ (vezi 2 Nefi 28:22). 

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli cel puflin douæ dintre urmætoarele activitæfli (A–D)
pe mæsuræ ce studiafli Moise 1. 

Cine este Dumnezeu? Cine este omul? 

1. Citifli Moise 1:1–11 øi întocmifli o listæ cu ceea ce a învæflat
Moise despre Dumnezeu. 

2. Întocmifli o listæ cu ceea ce a învæflat Moise, în aceleaøi versete,
despre el însuøi în relaflia cu Dumnezeu. Putefli pune în evidenflæ
în vreun fel, în scripturile dumneavoastræ, aceste douæ liste. 

3. Explicafli ce credefli cæ a simflit Moise faflæ de ceea ce a învæflat
øi de ce. 

De ce conteazæ? 

1. Cum a folosit Moise ceea ce a aflat despre el însuøi øi despre
Dumnezeu (vezi Moise 1:1–11) pentru a-l înfrânge pe Satana
(vezi Moise 1:12–22)? 

2. Cum afli putea folosi exemplul lui Moise din Moise 1:12–22
pentru a înfrânge ispita în viafla dumneavoastræ? 

Scripturæ de bazæ – Moise 1:39

În Moise 1:39, ni se spune întregul motiv al lucrærilor lui
Dumnezeu øi al creafliilor. Remarcafli definifliile nemuririi øi
vieflii veønice din „Sæ înflelegem scripturile“ 

1. Scriefli acest verset în caietul dumneavoastræ, punându-væ nu-
mele în locul cuvântului „om“. 

2. De ce este important sæ cunoaøtefli scopurile lui Dumnezeu? 

3. Ce „lucrare“ a fæcut Dumnezeu pentru a realiza nemurirea øi
viafla dumneavoastræ veønicæ? 

4. Ce facefli sau ce afli putea face cu ceea ce a fæcut Dumnezeu
pentru dumneavoastræ? 

C

B

A

Nemurirea (v. 39) – a træi etern
ca fiinflæ înviatæ

Viafla veønicæ (v. 39) – exaltare,
care este modul în care træieøte

Dumnezeu; a fi cu Dumnezeu
øi a fi asemænætor Lui

Aprecia (v. 41) – preflui

Deloc (v. 41) – nici un pic

Fifli reporter

Imaginafli-væ cæ suntefli un reporter cæruia i s-a cerut sæ-l inter-
vieveze pe Moise dupæ experienfla sa din acest capitol. Notafli
cinci întrebæri pe care afli dori sæ i le adresafli. 

Mai mult, dacæ nu existæ nici o inteligenflæ în univers, atunci
universul a creat ceva mai mærefl decât el însuøi – pentru cæ
el ne-a creat pe dumneavoastræ øi pe mine“ (Bruce Barton
în E. Ernest Bramwell, comp. Old Testament Lessons
[curs pentru seminar 1934], p. 4). 

Pe mæsuræ ce citifli, gândifli-væ la ce a încercat Moise sæ spunæ
în Moise 2 (Genesa 1) despre crearea omului øi a tuturor
lucrurilor de pe pæmânt øi din cer. 

Sæ înflelegem scripturile

Moise 2

Singurul Meu Fiu Næscut
(vv. 1, 26) – Isus Hristos

Færæ formæ (v. 2) – neorganizat
în modul în care este acum

Adâncuri (v. 2) – ape

Întindere (vv. 6–8, 14–15, 17,
20) – spafliu

Verdeaflæ (vv. 11, 29–30) –
plante

Fac (vv. 11–12, 29) – produc

Cu abundenflæ (vv. 20–21) –
în cantitate mare

Înmulflifli–væ (vv. 22, 28) – fa-
cefli copii

Stæpâneascæ (vv. 26, 28) – sæ
ræspundæ, sæ se îngrijeascæ

Supunefli (v. 28) – avefli putere
asupra

Are în el rod (v. 29) – produce

În scripturi, existæ trei relatæri despre creaflie: Genesa 1–2,
Moise 2–3 (care este traducerea Genesei 1–2 fæcutæ de Joseph
Smith) øi Avraam 4–5. Acest îndrumar de studiu væ ajutæ sæ
studiafli traducerea de Joseph Smith a Genesei, dar referirile
la Avraam aduc læmuriri suplimentare. 

Unii oameni consideræ cæ pæmântul a fost creat din întâmplare
øi cæ omenirea a apærut ca urmare a combinærii întâmplæ-
toare a elementelor potrivite de-a lungul a milioane de ani.
Ræspunzând unei astfel de idei, cineva a scris: 

„Când vei arunca o græmadæ de cæræmizi în colflul unei bucæfli
de pæmânt øi mæ vei læsa sæ væd cum se aranjeazæ singure 
formând o casæ, când vei pune o mânæ de arcuri øi rotifle øi
øuruburi pe biroul meu øi mæ vei læsa sæ væd cum se adunæ
formând un ceas, atunci îmi va fi uøor sæ cred cæ toate aceste
mii de lumi au putut fi create, aøezate în echilibru øi puse în
miøcare pe nenumæratele lor orbite færæ intervenflia vreunei
inteligenfle care sæ le fi proiectat. 

Genesa 1; Moise 2

Crearea

D
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Moise 2:1 (Genesa 1:1) – Isus Hristos este
Creatorul
În Moise 2:1, Avraam 3:22–25 øi 4:1, ni se spune cæ Isus Hristos,
sub îndrumarea Tatælui, a creat pæmântul. Putefli gæsi multe alte
scripturi care ne învaflæ acest adevær în Ghidul pentru scripturi
la cuvântul-articol „Isus Hristos, Creatorul“ (vezi p. 244).

Sæ studiem scripturile

Facefli un tabel

Împærflifli pagina caietului în
øase pærfli øi denumifli fiecare
cæsuflæ, aøa cum se aratæ în
exemplu. 

În fiecare cæsuflæ, scriefli despre
lucrurile create de Dumnezeu
în ziua respectivæ sau desenafli
imagini referitoare la acestea. 

Ce este øi ce nu este

Observafli cæ, în Moise 2, nu se spun multe lucruri despre cum a
fost creat pæmântul. Dar ce ni se spune (vezi Moise 1:31–33, 39)?

Scripturæ de bazæ – Genesa 1:26–27 (Moise
1:26–27) 

1. Comparafli Genesa 1:26–27 cu Moise 2:26–27. În ce mæsuræ væ
ajutæ Moise 2:26 sæ înflelegefli cuvântul noi din Genesa 1:26? 

2. Prin ce se deosebeøte omul de toate celelalte creaflii descrise în
Genesa 1 øi Moise 2? 

Genesa 2 (øi Moise 3) comple-
teazæ relatarea creafliei. Din
aceasta, aflæm mai multe
despre poruncile pe care
Dumnezeu le-a dat lui Adam,
despre relaflia lui Adam cu ce-
lelalte creaflii øi despre crearea
Evei, prima femeie. 

Genesa 2; Moise 3

Crearea Evei

C

B

A patra zi

A cincea zi

A øasea zi

Prima zi

A doua zi

A treia zi

A

Sæ înflelegem scripturile

Moise 3

Moise 3:4–9 – Crearea lucrurilor spirituale
În perioada descrisæ în Moise 3:5, toate lucrurile erau „în spirit“,
însemnând cæ ele nu puteau sæ moaræ. Vârstnicul Joseph
Fielding Smith a spus: „Trupul lui Adam a fost creat din flærâna
de pe Pæmânt dar, în acea vreme, exista un Pæmânt spiritual…

Ce este un trup spiritual? Este unul în care pulseazæ spiritul øi
nu sângele...

Fructul oprit a avut puterea sæ creeze sânge øi sæ-i schimbe natura,
iar viafla muritoare a luat locul nemuririi“ (Doctrines of Salvation,
compilaflie de Bruce R. McConkie, 3 volume [1954–1956], 1:76–77).

Cu alte cuvinte, în relatarea pe care o avem despre creaflie, citim
cæ Adam øi Eva au avut trupuri fizice, dar ele erau trupuri fizice
„spirituale“. Când ei au cæzut, a avut loc o schimbare (aøa cum
se descrie în Moise 4) øi toate lucrurile au devenit „fireøti“, în-
semnând cæ Adam øi Eva erau supuøi morflii. Atunci, Adam øi
Eva au avut trupuri fizice „fireøti“ (vezi, de asemenea, 2 Nefi
2:22). Putefli sublinia cuvintele spiritual øi firesc din scripturile
dumneavoastræ øi le putefli scrie definifliile pe marginea paginii. 

Urmætorul tabel subliniazæ diferitele etape ale existenflei lui
Adam, aøa cum sunt descrise în Genesa 2, Moise 3. 

Moise 3:15–17 – Rodul pomului cunoaøterii
binelui øi ræului
În grædina Edenului, Dumnezeu a dat lui Adam øi Evei libertatea
de a alege. Libertatea de a alege sau capacitatea de a face alegeri
øi de a ræspunde pentru ele este necesaræ tuturor acelora care
doresc sæ devinæ asemænætori lui Dumnezeu. Ca urmare, a fost
necesar ca Adam øi Eva sæ-øi exercite libertatea de a alege øi sæ
ia din pomul cunoaøterii binelui øi ræului pentru ca ei sæ poatæ
progresa pentru a deveni asemænætori Tatælui Ceresc. Faptul cæ
au luat din rodul acelui pom nu numai cæ i-a ajutat pe Adam øi
Eva sæ progreseze, dar a dat celorlalfli copii ai Tatælui Ceresc po-
sibilitatea sæ vinæ pe pæmânt øi sæ-øi exercite libertatea de a ale-
ge (vezi 2 Nefi 2:22–27). 

Crearea
spiritelor

Creaflia
spiritualæ

Cæderea
la viafla

muritoare

Cæderea
la viafla

muritoareToate lucrurile au
fost create, la înce-

put, ca spirite
(vezi Moise 3:5). 

Apoi, toate lucrurile
au fost create fizic,
dar într-o stare de
necædere spiritualæ

(vezi Moise 2). 

Cæderea a avut
ca rezultat viafla

muritoare, existenfla
fizicæ (vezi Moise

4:6–32). 

Oøtire (v. 1) – un mare numær
de lucruri

Am sfinflit-o (v. 3) – am fæcut-o
sacræ

Originile (v. 4) – începuturile

Spiritual (vv. 5, 7, 9) – veønic,
nesupus morflii

De la naturæ, natural (vv. 5, 9)
– muritor, care va muri în cele
din urmæ

Lucreze (v. 5) – sæ are, sæ sape

Carne (vv. 5, 7) – viaflæ muri-
toare

Sfera (v. 9) – condifliile

Lucreze (v. 15) – îngrijeascæ

Liber sæ mænânci (v. 16) –
pofli mânca færæ ca acest lucru
sæ aibæ consecinfle

Potrivit, potriveascæ (vv. 18,
20) – sæ-i fie pereche perfectæ

Se va lipi de (v. 24) – se va
apropia øi va ræmâne cu
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Unii oameni s-au întrebat de ce nu i-a plasat Dumnezeu pe Adam
øi Eva, încæ de la început, într-o stare de cædere, dacæ aceastæ cæ-
dere era necesaræ pentru progresul etern. Dar, dacæ Tatæl Ceresc
ar face ca oamenii sæ devinæ muritori, atunci El ar fi responsabil
pentru toatæ durerea, pæcatul øi tristeflea pe care ar trebui sæ le
sufere omul din cauza vieflii muritoare. Adam trebuia sæ aibæ
libertatea de a alege sæ mænânce din rod øi sæ cadæ. Datoritæ
posibilitæflii de a alege, omul a devenit ræspunzætor de propriul
destin. Planul Tatælui Ceresc include, de asemenea, mijloacele
prin care El îi poate mântui pe tofli copiii Sæi de la aceastæ stare
de cædere, dar ei trebuie sæ-øi exercite libertatea de a alege øi sæ
aleagæ sæ accepte planul. Pentru cæ Dumnezeu a dat lui Adam øi
Evei darul libertæflii de a alege øi pentru cæ Adam øi Eva øi-au
exercitat libertatea de a alege, noi putem lua hotærâri drepte,
având la bazæ principiile Evangheliei, øi putem deveni, în cele
din urmæ, asemænætori lui Dumnezeu. 

Moise 3:20–24 (Genesa 2:20–24) – Crearea femeii
Vorbind femeilor din Bisericæ, preøedintele Gordon B. Hinckley
a spus: 

„Dumneavoastræ suntefli o parte absolut esenflialæ a planului
[Tatælui Ceresc].

Færæ dumneavoastræ planul nu ar putea funcfliona. Færæ dumnea-
voastræ întregul program ar fi nerealizabil... Când s-a desfæøurat
procesul creafliei, Iehova, Creatorul, sub îndrumarea Tatælui Sæu, a
separat întâi lumina de întuneric øi, apoi, a separat pæmântul de
ape. Apoi, au fost create plantele, dupæ care a urmat crearea ani-
malelor. Apoi, a urmat crearea bærbatului øi punctul culminant, ca-
re a încoronat acest act divin, a fost crearea femeii“ (în Conference
Report, oct. 1996, p. 90, sau Ensign, nov. 1996, p. 67).

Sæ studiem scripturile

Alegefli cuvintele importante

Alegefli cele patru cuvinte din Moise 3:2–3 care considerafli cæ væ
ajutæ cel mai mult sæ înflelegefli øi sæ apreciafli importanfla zilei de
sabat øi explicafli cum væ ajutæ sæ întelegefli mai bine. 

Relatafli cu propriile cuvinte

1. Ce poruncæ a primim Adam în Moise 3:15–17? 

2. Care a spus Dumnezeu cæ aveau sæ fie consecinflele încælcærii
acestei porunci? 

Ce se întâmplæ dacæ însæmânflafli cu seminfle de legume sau
de flori o bucatæ de pæmânt øi nu væ îngrijifli niciodatæ de
ele? Cresc vreodatæ legumele într-atât încât sæ næpædeascæ
buruienile? De ce næpædesc buruienile plantele care sunt
mai frumoase sau mai utile? 

Genesa 3; Moise 4

Cæderea

B

A

De ce le este mai uøor multor oameni sæ aleagæ ce este nedrept
în locul a ceea ce este drept? De ce existæ atât de multæ pæ-
cætoøenie pe pæmânt? De ce au oameni aparent nevinovafli
atât de multe încercæri? 

Sæ înflelegem scripturile

Moise 4

Moise 4:4 – Poate Satana sæ înøele, sæ orbeascæ
øi sæ înrobeascæ? 
În Moise 4:4, este descris singurul mod în care Satana poate do-
bândi putere asupra dumneavoastræ. Putefli scrie pe marginea
scripturilor urmætoarea explicaflie: „Diavolul poate avea putere
asupra noastræ numai dacæ îi permitem. În momentul în care ne
revoltæm împotriva a ceva ce vine de la Dumnezeu, diavolul do-
bândeøte putere“ (Joseph Smith, Teachings of the Prophet Joseph
Smith, sel. Joseph Fielding Smith [1938], p. 181). 

Moise 4:12 – Alegerea
Este important sæ øtim cæ Adam øi Eva nu au înfleles pe deplin
efectul alegerii pe care au fæcut-o înainte de desfæøurarea eveni-
mentelor din primele versete din Moise 5. Cu alte cuvinte, ale-
gerea pe care a fæcut-o Adam a avut la bazæ credinfla sa cæ aøa
era drept sæ facæ. El nu fusese niciodatæ muritor øi nici nu pleca-
se vreodatæ din prezenfla lui Dumnezeu øi nu putea cunoaøte cu
certitudine consecinflele alegerii sale. 

Mântui (v. 1) – salva de la pæ-
cat øi moarte

Asculta (v. 4) – a auzi øi a se
supune

Øiret (v. 5) – viclean

Fiare (vv. 5, 20) – animale

Ademeneascæ (vv. 6, 19) –
înøele

Sæ pun vræjmæøie între tine
øi femeie (v. 21) – sæ fac astfel
ca tu øi femeia sæ væ urâfli øi
sæ încercafli sæ væ distrugefli
unul pe altul

Sæmânfla (v. 21) – copiii

Sarcina (v. 22) – conceperea,
procesul prin care se începe
o sarcinæ øi se dæ naøtere unui
copil

Din cauza ta (v. 23) – spre fo-
losul

Prin sudoarea feflei tale
(v. 25) – prin muncæ grea

Deøarte (v. 30) – neîmplinite

Heruvimi (v. 31) – fiinfle cereøti

Ræspunsurile la aceste întrebæri au legæturæ cu ceea ce noi
numim cæderea. Cæderea a avut loc atunci când Adam øi Eva
au mâncat din rodul pomului cunoaøterii binelui øi ræului
øi au fost alungafli din grædina Edenului øi din prezenfla lui
Dumnezeu. Pentru cæ suntem copiii lui Adam øi ai Evei,
noi moøtenim consecinflele hotærârii lor, care includ viafla
într-o lume în afara prezenflei lui Dumnezeu, care este plinæ
de pæcat, încercæri, greutæfli øi moarte. Vom învæfla totuøi cæ,
dacæ Adam n-ar fi cæzut, noi nu ne-am fi næscut niciodatæ
øi nu am fi putut progresa niciodatæ pentru a primi plinæ-
tatea bucuriei pe care Tatæl Ceresc o oferæ copiilor Sæi. Noi
suntem binecuvântafli sæ avem în Moise 4 o relatare despre
cæderea lui Adam øi a Evei mai completæ decât cea pe care o
gæsim în Biblie. Suntem øi mai binecuvântafli sæ avem Cartea
lui Mormon care explicæ doctrina cæderii mai complet decât
orice altæ carte. 
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Moise 4 – Cæderea
Noi nu putem înflelege pe deplin importanfla cæderii în planul
Tatælui Ceresc dacæ nu înflelegem cæ, datoritæ cæderii, Adam øi
Eva aveau sæ moaræ atât fizic, cât øi spiritual (vezi Moise 3:17).
Moartea spiritualæ înseamnæ sæ fii separat de prezenfla lui
Dumnezeu (vezi Moise 5:4). Moartea fizicæ înseamnæ separarea
spiritului de trup. Deøi Adam øi Eva nu au murit imediat, din
punct de vedere fizic, atunci când au mâncat din rod, în ei s-a
produs o schimbare care a fæcut ca, în cele din urmæ, sæ moaræ.
În cele din urmæ, ei aveau sæ moaræ din punct de vedere fizic,
aøa cum spusese Dumnezeu. Adam øi Eva nu au avut puterea sæ
învingæ moartea fizicæ sau spiritualæ. Cunoaøterea acestor ade-
væruri ne ajutæ sæ înflelegem de ce ei øi noi, care suntem copiii
lor, avem nevoie de un Salvator øi de ispæøire. Adam øi Eva au
fost învæflafli despre ispæøire dupæ cædere. Citim unele dintre
aceste învæflæturi în Moise 5. 

Sæ studiem scripturile

Planul Tatælui Ceresc

1. Facefli, în caiet, un tabel cu
douæ coloane. Intitulafli pri-
ma coloanæ „Tatæl Ceresc“ øi
pe a doua „Satana“. 

Scriefli, în fiecare coloanæ, cu-
vinte øi expresii din Moise
4:1–4, care îi descriu pe Tatæl
Ceresc sau pe Satana. Poate
cæ este util sæ øtifli, în timp ce
facefli acest exercifliu, cæ Tatæl
Ceresc a prezentat copiilor Sæi
de spirit, în lumea premuri-
toare, planul salværii înainte ca
sæ aibæ loc evenimentele de-
scrise în aceste patru versete.

Tatæl Ceresc a explicat cæ noi nu vom mai fi în prezenfla sa øi
cæ un Salvator va fi pregætit pentru mântuirea noastræ. 

Satana
Tatæl 

Ceresc

A

Pomul cunoaøterii binelui øi ræului

Opfliunile
lui Adam

A lua din rod

A pæræsi grædina øi
a deveni muritor, dar
având posibilitatea
de deveni aøa cum

este Dumnezeu. 

A nu lua din rod

A ræmâne în grædinæ
într-o stare terestrialæ,
færæ a avea urmaøi øi
færæ a muri vreodatæ.

2. Scriefli un paragraf în care sæ arætafli deosebirea dintre Isus øi
Satana. De exemplu, care este diferenfla dintre dorinflele lor? 

Scriefli în jurnal

Imaginafli-væ cæ suntefli Eva în evenimentele din Moise 4. Scriefli
în jurnal ca øi cum afli fi Eva. Împærtæøifli-væ gândurile øi senti-
mentele pe care le-afli fi avut în timp ce væ gândeafli sæ mâncafli
din fruct øi care ar fi fost motivele dumneavoastræ când afli mân-
cat în cele din urmæ. Scriefli apoi ce afli fi simflit dupæ ce afli fi
mâncat din fruct øi ce v-ar fi spus Domnul referitor la consecin-
flele alegerilor dumneavoastræ. 

sau
Imaginafli-væ cæ suntefli Adam din Moise 4. Consemnafli gânduri-
le øi sentimentele pe care le-afli fi avut când afli fi aflat cæ Eva a
mâncat din fruct (vezi Moise 2:27–28; 3:23–24). Explicafli de ce afli
fi hotærât sæ mâncafli din fruct cunoscând consecinflele (vezi Moise
3:16–17; 4:9) øi ce afli fi simflit cu privire la ceea ce v-ar fi spus
Domnul despre consecinflele alegerii dumneavoastræ. Urmætorul
citat væ poate ajuta în timp ce scriefli. „Adam... nu a fost înøelat;
dimpotrivæ, el a hotærât, în mod deliberat, sæ facæ aøa cum a dorit
Eva, pentru ca el sæ poatæ sæ împlineascæ scopul Creatorului
Sæu“ (James E. Talmage, Articles of Faith [1960], pp. 69–70). 

Activitate opflionalæ

1. Descriefli, pe scurt, ce li s-a întâmplat, lui Adam øi Evei, în
timp ce erau alungafli din Grædina Edenului? Citifli Alma
12:21–37; 42:2–28 øi gæsifli motivele pentru care Domnul a
spus cæ i-a împiedicat pe Adam øi Eva sæ mænânce din fructul
pomului vieflii la scurt timp dupæ ce au mâncat din pomul cu-
noaøterii binelui øi ræului. 

2. Ce ne spun motivele date de Domnul despre lucrurile impor-
tante pe care le avem de fæcut în aceastæ viaflæ? 

Faptul cæ au fost alungafli din Eden øi din prezenfla
Domnului trebuie sæ-i fi înspæimântat pe Adam øi Eva. Ei
nu cunoscuseræ viafla muritoare. Cum se puteau ei întoarce
în prezenfla lui Dumnezeu? La fel ca Adam øi Eva, noi nu
ne aflæm în prezenfla lui Dumnezeu øi aceeaøi întrebare ne-o
punem øi noi. 

Genesa 4; Moise 5

Jertfa øi familia lui Adam

C

B
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Genesa ne spune povestea lui Adam øi a Evei, care sunt
alungafli din Eden øi din prezenfla Domnului, ca øi cum nu
mai exista vreo speranflæ ca ei sæ træiascæ, din nou, în pre-
zenfla Domnului. 

Din fericire, cartea lui Moise cuprinde completæri inspirate
la Genesa, în care ni se spune cæ Adam a fost învæflat despre
planul pregætit înainte de crearea lumii, aøa încât el øi ur-
maøii sæi sæ poatæ fi mântuifli sau eliberafli de pæcatul øi
moartea pe care cæderea le-a adus în lume. 

Pe lângæ adeværurile despre mântuire øi ispæøirea lui Hristos,
Moise 5 cuprinde o relatare despre modul în care Satana øi
discipolii sæi din viafla premuritoare au încercat sæ influen-
fleze familia lui Adam pentru a respinge mesajul mântuirii
prin Hristos. Pe mæsuræ ce citifli, observafli ce li s-a întâm-
plat acelora care au refuzat sæ asculte sfatul Domnului øi
au urmat sfatul Satanei. 

Sæ înflelegem scripturile

Moise 5

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli cel puflin douæ dintre urmætoarele activitæfli (A–E) pe
mæsuræ ce studiafli Moise 5. 

Cu sudoarea frunflii (v. 1) –
prin muncæ grea

Sæ se separe doi câte doi (v. 3)
– sæ se separe de pærinflii lor
øi sæ se cæsætoreascæ (formând
astfel perechi) 

Sæ ofere... drept ofrandæ (v. 5;
vezi, de asemenea, vv. 18–21) –
sæ ofere o jertfæ pentru ardere

Reprezentare (v. 7) – simbol

Mântuit (v. 9) – salvat de la
pæcat øi moarte

Seminflie (v. 11) – copii

Mântuirii (v. 11) – eliberærii de
rezultatele pæcatului øi morflii

Carnali (v. 13) – preocupafli de
necesitæfli, plæceri øi desfrâul
trupului

Senzuali (v. 13) – preocupafli
de satisfacerea simflurilor sau,
cu alte cuvinte, preocupafli sæ
obflinæ plæcere din lucrurile
care pot fi atinse, væzute, sim-
flite øi auzite

Blestemafli (v. 15) – nu vor mai
putea progresa

Poruncæ fermæ (v. 15) – decla-
raflie care nu poate fi schimbatæ

A conceput øi a dat naøtere
(vv. 16–17, 42) – a ræmas în-
særcinatæ øi a avut un copil

A privit cu plæcere (v. 20) – a
aprobat

I s-a posomorât fafla, s-a po-
somorât (vv. 21–22) – s-a în-
cruntat, a privit ameninflætor

Lucruri abominabile (v. 25,
52) – fapte rele

Nu-fli va mai da bogæflia lui
(v. 37) – nu-fli va mai da des-
tulæ hranæ

Pribeag, fugar (vv. 37, 39) –
rætæcitor (însemnând cæ a fost
separat de familia sa) 

Ræzbunat (v. 48) – a primi sa-
tisfacflie sau a obfline avantaje
din ræul fæcut altcuiva sau din
rænirea altcuiva

Nu le-a slujit (v. 52) – nu i-a
binecuvântat

Disprefluit (v. 54) – desconsi-
derat, urât

Triumfe (v. 55) – sæ aibæ o
mare influenflæ

Jumætatea timpului (v. 57) –
punct culminant sau cel mai
important moment (aceastæ
expresie se referæ la momen-
tul în care Isus Hrsistos va
veni øi va împlini misiunea Sa
ispæøitoare) 

Confirmate (v. 59) – date

Completafli urmætoarele propoziflii (vezi
Moise 5:4–11) 

1. Adam a oferit jertfe pentru cæ... 

2. Adam a aflat de la un înger... 

3. Adam øi Eva au înfleles cæ... 

Facefli o comparaflie

În Moise 5:7–8, îngerul i-a explicat lui Adam ce reprezentau
jertfele aduse de el iar, în Moise 5:9, Duhul Sfânt a explicat
rolul Salvatorului care va face supremul sacrificiu mântuitor.
Ræspundefli la urmætoarele întrebæri în caietul dumneavoastræ.
(1) Deøi noi nu oferim arderi de tot astæzi, aøa cum a fæcut
Adam, la ce rânduieli care servesc aceloraøi scopuri participæm
noi? (2) Care este legætura dintre aceste rânduieli øi mântuire,
având în vedere cæ facem totul „în numele Fiului“ (v. 8), øi din-
tre aceste rânduieli øi sacrificiul Singurului Næscut? 

Zilele lui Adam Zilele noastre

Sæ înflelegem mai bine cu ajutorul Cærflii lui
Mormon

În Moise 5:9–11, ni se spune despre unele dintre binecuvântærile
primite de Adam, Eva øi urmaøii lor datoritæ cæderii. Citifli 2 Nefi
2:19–27 øi prezentafli pe scurt ceea ce aflafli din aceste douæ refe-
rinfle despre motivul pentru care cæderea lui Adam øi a Evei a
fost o parte necesaræ a planului Tatælui Ceresc øi despre faptul cæ
aceastæ cædere este o binecuvântare pentru noi. 

Ræspundefli la întrebærile lui Cain

Cain a pus douæ întrebæri importante (vezi Moise 5:16, 34), pe
care oamenii de astæzi continuæ sæ øi le punæ. Scriefli o scrisoare
explicând ræspunsurile corecte la întrebærile sale. 

Ispitele Satanei

Citifli Moise 5:12–13 øi gândifli-væ la faptele lui Adam øi ale Evei
øi la faptele Satanei. 

1. Prin ce se aseamænæ influenfla Satanei de atunci cu cea de astæzi?

2. La ce nu a fæcut Satana „reclamæ“ în ispitele sale (vezi Moise
5:41, 52–54; vezi, de asemenea, Alma 30:60)? 

Genesa 5; Moise 6

Enoh propovæduieøte primele
principii ale Evangheliei

E

D

C
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B
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Adam øi Eva au cæzut din cauza nesupunerii faflæ de o lege
øi ei au fost „alungafli“ din prezenfla lui Dumnezeu (Moise
5:4). În Moise 5, citim cæ nesupunerea îi îndepærteazæ pe
oameni øi mai mult de Dumnezeu – ca în cazul lui Cain,
Lameh øi alflii. Dupæ ce Adam øi Eva au pæræsit grædina
Edenului, ei au fost învæflafli sæ studieze doctrinele øi sæ træ-
iascæ potrivit lor, precum øi sæ facæ legæminte øi sæ le flinæ.
Ei au aflat, de asemenea, care erau rânduielile salværii de
care aveau nevoie pentru a reveni øi a træi în prezenfla lui
Dumnezeu. Multe dintre aceste învæflæturi se gæsesc în
Moise 6. Profetul Enoh i-a învæflat pe oamenii din poporul
sæu aceste adeværuri în încercarea de a-i inspira sæ se pocæ-
iascæ de pæcatele øi ræutatea lor pentru a putea fi mântuifli
øi aduøi înapoi în prezenfla lui Dumnezeu. 

Sæ înflelegem scripturile

Moise 6

Slævit (v. 2) – læudat

Nepângæritæ (v. 6) – corectæ,
puræ

Genealogie (vv. 8, 22) – isto-
ria familiei

Generaflii (vv. 8, 28) – copii,
nepofli øi aøa mai departe

fiara scaunului de domnie al
lui Dumnezeu (v. 9) –
Pæmântul (vezi v. 44)

I s-au næscut (vv. 10–11,
13–14, 17, 21, 25) – a fost tatæl 

Stæpânire (v. 15) – putere

Restul (v. 17) – grupul mai
mic, ræmas dupæ separarea de
întregul grup 

Aprinsæ (v. 27) – din ce în ce
mai mare

Înflelepciune (vv. 28, 43) – sfat

Imaginat (v. 28) – planificat

Au jurat strâmb (v. 29) – au
fæcut promisiuni

Hotærâre (v. 30) – anunfl oficial

Stræpunge (v. 32) – ræni, ucide

Exprimare (v. 32) – ceea ce
trebuie spus

Justifica (v. 34) – face sæ se în-
tâmple

Oøtire (v. 44) – numær mare

Avem parte de (v. 48) – træim în

Nenorocire (v. 48) – tristefle

Pæcatul original (v. 54) –
pæcatul lui Adam øi al Evei

Concepufli în pæcat (v. 55) –
næscufli într-o lume pæcætoasæ,
cu pærinfli care træiesc într-o
lume decæzutæ øi care au
pæcætuit

Pæcatul se concepe (v. 55) –
dorinfla de a pæcætui începe sæ
creascæ

Sfinflifli (vv. 59–60) – curæflafli
øi fæcufli sfinfli, purificafli

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli cel puflin trei dintre urmætoarele activitæfli (A–E) pe
mæsuræ ce studiafli Moise 6. 

Întocmifli un cuprins

Notafli cum credefli cæ ar aræta cuprinsul cærflii descrise în Moise
6:5–25. 

Scriefli despre familia dumneavoastræ sau
scriefli familiei dumneavoastræ

1. Potrivit relatærilor din Moise 6:45–46, cum au ajuns Enoh øi
poporul sæu sæ-øi cunoascæ stræmoøii (pærinflii)? 

2. Scriefli despre unul dintre stræmoøii dumneavoastræ pe care îl
„cunoaøtefli“ datoritæ cronicilor care au fost scrise. Menflionafli
un anumit lucru despre acest stræmoø care væ inspiræ sæ fifli o
persoanæ mai bunæ. 

sau
Scriefli un lucru despre dumneavoastræ pe care dorifli sæ-l
cunoascæ urmaøii. Gândifli-væ la cuvintele preøedintelui
Kimball: 

Ce descriu ele? 

1. Gæsifli, în Moise 6:27–29, urmætoarele expresii care descriu pæ-
catele oamenilor din zilele lui Enoh: „inimile s-au împietrit“,
„urechile sunt surde“, „ochii nu pot vedea departe“, „M-au
renegat“, „s-au bazat pe propria lor înflelepciune în întuneric“,
„øi-au imaginat omorul“, „n-au flinut poruncile [date lui]
Adam“ øi „ai jurat strâmb“. Putefli sublinia aceste expresii în
scripturile dumneavoastræ. 

C

„Luafli un caiet... Începefli astæzi øi scriefli în el despre
activitæflile zilnice, cele mai ascunse gânduri, realizæ-
rile øi eøecurile dumneavoastræ, relafliile cu ceilalfli øi
reuøitele dumneavoastræ, impresiile øi mærturiile
dumneavoastræ“ (Spencer W. Kimball, „The Angels
May Quote from It“, New Era, oct. 1975, p. 5).

B

A

Justificafli (v. 60) – absolvifli
de vinæ øi de pedeapsa pentru
pæcat, iertafli

Însuflefleøte (v. 61) – dæ viaflæ
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O chemare de la Domnul

1. Potrivit relatærii din Moise 6:31, ce a simflit Enoh în legæturæ
cu chemarea pe care a primit-o de la Domnul? 

2. Explicafli cum credefli cæ s-a simflit Enoh dupæ cele spuse øi fæ-
cute de Domnul în Moise 6:32–36. 

3. Citifli Moise 7:13–19 øi scriefli cum au fost împlinite promisiu-
nile pe care le-a fæcut Domnul lui Enoh. 

Cum ne primim moøtenirea de la Tatæl
Ceresc? 

În calitate de copii ai lui
Dumnezeu, suntem în-
dreptæflifli sæ moøtenim tot
ce are El. Totuøi, când pæ-
cætuim, devenim necurafli
øi nici un lucru necurat nu
poate moøteni împæræflia lui
Dumnezeu. Domnul l-a în-
væflat pe Adam cum poate
deveni curat øi, astfel, l-a
pregætit pentru a primi,
fiind demn de aceasta,
moøtenirea vieflii eterne.
Enoh a propovæduit ace-
leaøi lucruri poporului sæu.

Citifli Moise 6: 48–68 øi întocmifli apoi un tabel ca cel arætat. În
prima coloanæ, menflionafli lucrurile care s-au petrecut din cauza
cæderii. În a doua coloanæ, menflionafli lucrurile care ne spun
cum sæ depæøim efectele cæderii. 

V-afli întrebat vreodatæ ce trebuie sæ fi gândit øi sæ fi simflit
Dumnezeu în timp ce vedea ræutatea copiilor Sæi de pe pæ-
mânt? Moise 7 ne ajutæ sæ înflelegem felul în care Dumnezeu
îi priveøte pe copiii Sæu, ce gândeøte despre ræutatea lor øi
cum va fi îndepærtatæ, în cele din urmæ, ræutatea. 

Sæ înflelegem scripturile

Moise 7

Pierit (v. 1) – murit Chin (v. 1) – suferinflæ

Genesa 5; Moise 7

Sion este luat în cer

Cum este depæ-
øitæ cæderea 

Din cauza
cæderii

E

D

2. Descriefli ce credefli cæ înseamnæ „inimile s-au împietrit“,
„urechile sunt surde“, „ochii nu pot vedea departe“ øi „s-au
bazat pe propria lor înflelepciune în întuneric“. 

3. Menflionafli antonimul fiecærei expresii de mai sus, aøa încât ele
sæ descrie oameni neprihænifli. Cu alte cuvinte, prin Evanghelie,
inimile pot fi ________ , ochii pot ________ øi aøa mai departe. 

Moise 7:16–20 – Clædirea øi stabilirea Sionului
Preøedintele Spencer W. Kimball a vorbit despre stabilirea
Sionului în zilele noastre: 

„Permitefli-mi sæ sugerez trei lucruri fundamentale pe care trebuie
sæ le facem pentru a ‘aduce înapoi Sionul’…

Primul, trebuie sæ eliminæm tendinfla personalæ spre egoism,
tendinflæ care ne prinde în capcanæ sufletul, ne micøoreazæ inima
øi ne întunecæ mintea…

Al doilea, noi trebuie sæ cooperæm pe deplin unul cu altul øi sæ
lucræm în armonie unul cu altul. Unanimitatea trebuie sæ carac-
terizeze hotærârile noastre øi unitatea, acfliunile noastre…

‘Dacæ este ca Spiritul Domnului sæ ne determine sæ ne îndeplinim
cu mai multæ credinflæ øi sârguinflæ muncile noastre, atunci acest
spirit al unitæflii øi cooperærii trebuie sæ fie spiritul predominant
în tot ce facem’ (Teachings of the Prophet Joseph Smith, p. 1983.)

Al treilea, trebuie sæ punem pe altar øi sæ sacrificæm orice ne cere
Domnul. Începem prin a oferi ‘o inimæ frântæ øi un spirit smerit’.
Urmeazæ apoi sæ facem tot ce putem mai bine în domeniile de
activitate øi în chemærile care ne-au fost date. Ne învæflæm înda-
torirea øi o îndeplinim complet. În cele din urmæ ne consacræm
timpul, talentele øi mijloacele aøa cum suntem chemafli s-o facem
de cætre conducætorii noøtri locali øi cum suntem îndemnafli de
øoaptele Spiritului“ (în Conference Report, apr. 1978, pp. 122–124,
sau Ensign, mai 1978, p. 81). 

Egoism

UnitateCooperare

ConsacrareEfortSacrificiu

Indignarea arzætoare, focul
indignærii Mele (vv. 1, 34) –
pedeapsæ grea

Mâniei (v. 1) – furie

Gata de luptæ (v. 7) – organi-
zat øi pregætit de luptæ

Se va împærfli (v. 7) – împræø-
tia øi întemeia aøezæri

fiara va fi aridæ, ariditate (vv.
7–8) – pæmântul va da roade
pufline sau deloc 

Disprefluifli (v. 8) – desconsi-
derafli

Au înflorit (v. 17) – au
prosperat

Locuinfla (vv. 21, 64) – casa

Învæluia (vv. 26, 56) – acoperea

Particule (v. 30) – cele mai
mici pærfli

Vælurile sunt încæ întinse
(v. 30) – creaflia continuæ încæ

Pieptul (vv. 30, 31, 63, 69) –
partea superioaræ a corpului,

simbol al relafliei foarte apro-
piate cu cineva 

Este locuinfla tronului Tæu
(v. 31) – este ceea ce træieøte
în prezenfla Ta

Afecfliune (v. 33) – dragoste

Ochiul Meu le poate pætrunde
(v. 36) – ochii mei pot vedea în
miezul lor

Acela pe care L-am ales, Alesul
Meu (v. 39) – Isus Hristos

Temporalæ (v. 42) – fizicæ

Jumætatea timpului (v. 26) –
punct culminant sau cel mai
important moment (aceastæ ex-
presie se referæ la momentul în
care Isus Hrsistos va veni øi va
împlini misiunea Sa
ispæøitoare) 

Un rest (v. 52) – o parte

Sæ-øi încingæ coapsele (v. 62)
– sæ se pregæteascæ

Suferinfle (v. 60) – încercæri øi
dureri
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Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli cel puflin douæ dintre urmætoarele activitæfli (A–D)
pe mæsuræ ce studiafli Moise 7. 

Scripturæ de bazæ – Moise 7:18

Citifli Moise 7:4–27 øi imaginafli-væ cum ar fi sæ facefli parte din
comunitatea lui Enoh. Scriefli o scrisoare unui prieten imaginar
care locuieøte în altæ parte øi doreøte sæ øtie cum poate crea un
loc minunat cum este Sionul. Folosind informafliile din Moise 7,
în special versetul 18, spunefli prietenului dumneavoastræ ce este
necesar pentru a stabili Sionul øi a træi în el. Încurajafli-væ priete-
nul øi sfætuifli-l cu privire la ce poate face o persoanæ de vârsta
dumneavoastræ pentru a „elimina egoismul“ sau a realiza
unul dintre celelalte lucruri sugerate de preøedintele Kimball.
Concentrafli-væ atenflia în special asupra a ceea ce ar putea face
prietenul dumneavoastræ în primul rând în familia sa øi apoi în
Bisericæ øi comunitate. 

Ce Îl face pe Domnul sæ plângæ? 

1. În Moise 7:29–31, Enoh l-a întrebat pe Domnul de ce plângea.
Citifli versetele 31–40 øi scriefli un ræspuns la întrebarea lui Enoh.

2. Potrivit relatærii din Moise 7:41, ce a fæcut Enoh când a înfleles
ræspunsul Domnului la întrebarea sa? 

3. De ce credefli cæ ar putea plânge Domnul øi Enoh atunci când
privesc lumea de astæzi? 

Ræspundefli la întrebærile lui Enoh

Citifli Moise 7:42–67 øi identificafli întrebærile pe care Enoh le-a
adresat Domnului. Scriefli, în caietul dumneavoastræ, fiecare în-
trebare, urmatæ de un rezumat la ræspunsul Domnului. 

Explicafli imaginile

În Moise 7:62, lui Enoh i s-a vorbit despre restaurarea Evangheliei
în zilele din urmæ. I s-a vorbit despre douæ lucruri importante
care aveau sæ se întâmple pentru a-i ajuta pe „aleøi“ sæ se adune
de pe întregul pæmânt øi sæ se pregæteascæ pentru a Doua Venire:
„Dreptatea o voi trimite din cer; øi adeværul îl voi trimite din pæ-
mânt“. Gândifli-væ la ceea ce øtifli despre evenimentele care au
avut loc ca parte a restaurærii øi explicafli la ce credefli cæ s-a refe-
rit Domnul. 

D

C

B

A

Scripturile vorbesc despre douæ momente distincte în care
Domnul avea sæ curefle pæmântul de ræutate. Primul a fost
în timpul lui Noe (vezi Genesa 6) øi al doilea va fi la a Doua
Venire. În Joseph Smith-Matei 1:41–43 din Perla de mare
prefl, ni se spune care vor fi asemænærile dintre cele douæ pe-
rioade de timp. Deosebirea cea mai mare dintre cele douæ
perioade de timp este aceea cæ pæmântul a fost curæflat prin
apæ în zilele lui Noe øi va fi curæflat prin foc la a Doua
Venire. Aceste douæ evenimente simbolizeazæ modul în care
noi suntem purificafli prin botezul cu apæ øi botezul cu foc –
purificarea sufletului care are loc atunci când primim, cu
adeværat, darul Duhului Sfânt. 

În Genesa 6–9, ni se spune povestea lui Noe øi a potopului.
Când citifli, cæutafli motivele pentru care Domnul i-a distrus
pe cei ræi øi pentru care distrugerea lor a fost cel mai bun
lucru pe care El îl putea face pentru salvarea tuturor copiilor
Sæi. Comparafli, de asemenea, zilele lui Noe cu zilele noastre –
perioada de timp de dinaintea purificærii pæmântului prin foc. 

Moise 8 este traducerea Genesei 5:23–32; 6:1–13 de cætre
Joseph Smith, aøa încât putefli citi Moise 8 înainte de a citi
Genesa 6:14–22. Observafli cæ Moise 8 este ultimul capitol
din cartea Moise din Perla de mare prefl.

Sæ înflelegem scripturile

Moise 8

Genesa 6

S-o tencuieøti cu smoalæ (v.
14) – S-o acoperi cu gudron

Cot (vv. 15–16) – distanfla
dintre umærul unui adult øi

vârful celui mai lung deget
(aproximativ 45 de centimetri
sau 18 inci) 

Rând (v. 16) – nivel

Rodul coapselor sale (v. 2) –
urmaøul sæu

Au ascultat, sæ asculte (vv.
13, 15, 20–21, 23–24) – a auzi
øi a se supune

Fiii lui Dumnezeu (vv. 13,
21) – aceia care au fæcut legæ-
minte cu Domnul

Fiii oamenilor (v. 14) – aceia
care n-au fæcut legæminte cu
Domnul sau nu s-au supus le-
gæmintelor fæcute cu Domnul

S-au vândut (v. 15) – s-au cæ-
sætorit în afara legæmântului

Renume (v. 21) – faimæ

A fost înælflat în (v. 22) – S-a
concentrat asupra

Imaginaflia (v. 22) – dorinfla

Sæ vi se poatæ manifesta (v.
24) – sæ vi se facæ cunoscut

A fost cuprins de regrete, re-
gretæ (vv. 25–26) – a fost deter-
minat sæ-i paræ foarte ræu

A fost întristat (v. 25) – i-a
pærut foarte ræu

A gæsit har (v. 27) – a primit
binecuvântæri øi putere, a fost
aprobat

Generaflia (v. 27) – timpul

Fæptura (v. 29) – oamenii

Genesa 6; Moise 8

Predica lui Noe
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Moise 8; Genesa 6 – De ce a trimis Domnul
potopul pe pæmânt
Preøedintele John Taylor a contribuit la explicarea motivului pen-
tru care Domnul a hotærât sæ distrugæ pe tofli oamenii de pe pæ-
mânt cu excepflia familiei lui Noe. Preøedintele Taylor a sugerat
cæ lumea era atât de pæcætoasæ încât copiii creøteau færæ a putea
alege altceva decât sæ fie pæcætoøi. În acest moment în care nu
exista nici o øansæ ca alegerea sæ fie neprihænirea, trimiterea spi-
ritelor nevinovate din cer pe pæmânt nu mai era justificatæ. Ca
urmare, Domnul i-a distrus pe tofli cei pæcætoøi øi a început din
nou, cu familia lui Noe, sæ creascæ bærbafli neprihænifli øi femei
neprihænite. „Luându-le existenfla pæmânteanæ, El i-a împiedicat
sæ transmitæ [dea ca moøtenire] pæcatele lor descendenflilor lor øi
sæ-i degenereze [sæ-i facæ pæcætoøi] øi i-a împiedicat, de aseme-
nea, sæ comitæ alte fapte pæcætoase“ (în Journal of Discourses,
19:158–159). Dacæ Dumnezeu nu ar fi trimis potopul pe pæmânt,
marele Sæu plan nu ar fi putut fi dus la îndeplinire. Citifli ce a
spus Nefi în 2 Nefi 26:24 despre motivul pentru care Domnul
acflioneazæ în felul în care acflioneazæ. 

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli trei dintre urmætoarele patru activitæfli (A–D) când
studiafli Genesa 6; Moise 8. 

Model de îndeplinire a chemærii noastre de
la Domnul

1. În Doctrina øi legæmintele 4:2–4, Domnul a spus cæ un mod de
a fi sanctificafli øi a aduce salvarea sufletelor noastre este sæ lu-
cræm cu toatæ puterea, mintea øi tæria pentru a-i aduce pe alflii
la salvare. Noe este un excelent exemplu de acest fel. Facefli un
tabel asemænætor celui de mai jos øi completafli-l cu informaflii-
le pe care le gæsifli în Moise 8:14–27. În timp ce desfæøurafli
aceastæ activitate, observafli cæ Noe øi-a îndeplinit cu credinflæ
øi sârguinflæ chemarea primitæ de la Domnul. Acordafli, de ase-
menea, o atenflie specialæ faptului cæ el a fost binecuvântat cu
tærie øi putere øi a ajuns sæ øtie cæ el øi faptele lui erau pe pla-
cul Domnului. 

2. Dupæ ce completafli cæsufla pentru Moise 8:27, cæutafli cuvântul
„har“ în Ghidul pentru scripturi pentru a înflelege mai bine ce
anume a primit Noe ca urmare a muncii sale plinæ de sârguinflæ.
Scriefli o scurtæ expunere despre har sub tabel. 

Ce a fæcut Domnul

Verset 15

Verset 17

Verset 19

Verset 26

Ce a fæcut Noe

Verset 16

Verset 20

Versetele
23–24

Verset 25
Verset 27

Ce au fæcut oamenii

Verset 18

Versetele 20–22

Verset 24

A

Care este diferenfla? 

1. Citifli Moise 8:13–14, 21 øi definifliile sintagmelor „fiii lui
Dumnezeu“ øi „fiii oamenilor“ din secfliunea „Sæ înflelegem
scripturile“ de mai sus. Explicafli care este diferenfla dintre fiii
øi fiicele lui Dumnezeu øi fiii øi fiicele oamenilor. Explicafli, de
asemenea, cine ar putea fi aceste patru grupuri de oameni astæzi.

2. Explicafli ce a vrut Domnul sæ spunæ, în Moise 8:15–22, prin
faptul cæ fiii lui Dumnezeu s-au cæsætorit cu fiicele oamenilor
sau cæ fiii oamenilor s-au cæsætorit cu fiicele lui Dumnezeu øi
de ce credefli cæ a fost atât de important acest lucru. 

Explicafli cuiva care nu înflelege

Folosifli informafliile din secfliunea „Sæ înflelegem scripturile“,
de mai sus, împreunæ cu ceea ce afli citit în Moise 8 pentru a
ræspunde la întrebarea: „Cum a putut un Dumnezeu iubitor sæ
trimitæ potopul peste lume?“. 

Imaginafli-væ

Citifli Genesa 6:14–22 øi
imaginafli-væ cât a fost de
mare arca øi comparafli
aceastæ arcæ cu ceva ce væ
este cunoscut. Explicafli, în
caiet, dimensiunea arcei.
(Indiciu: Citifli explicaflia
cuvântului „cot“ din sec-

fliunea „Sæ înflelegem scripturile“ pentru a putea face calculele.) 

În Genesa 6, ni se vorbeøte
despre Noe înainte de po-
top. În Genesa 7, ni se re-
lateazæ despre Noe care
face ultimele pregætiri
înainte de potop øi ce
se întâmplæ în timpul
potopului. 

Sæ înflelegem scripturile

Genesa 7

Curate, necurate (vv. 2, 8) –
animale care puteau sau nu
puteau fi mâncate øi aduse ca
jertfæ lui Dumnezeu

Sæ flii vie sæmânfla (v. 3) –
sæ le dai posibilitatea sæ se re-
producæ

Cæci dupæ (v. 4) – în

Adâncul cel mare (v. 11) –
oceanul

Fæpturæ (vv. 15–16, 21) – ani-
male (vv. 15–16), oameni (v. 21)

Au ajuns mari (vv. 18–19, 24)
– au inundat

Genesa 7

Potopul

D

C

B
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Sæ studiem scripturile

Aflafli ce s-a întâmplat

1. Citifli 1 Petru 3:18–20; Doctrinæ øi legæminte 138:6–11, 28–35 øi
descriefli ce a fæcut Isus Hristos pentru oamenii distruøi prin
potop. 

2. Ce væ învaflæ despre Salvator cunoaøterea faptului cæ el a fæcut
lucrurile descrise în 1 Petru øi Doctrinæ øi legæminte 138? 

Sæ înflelegem scripturile

Genesa 8

Sæ studiem scripturile

Punefli în practicæ povestirea

Folosind ceea ce citifli în Genesa 6–8, întocmifli o listæ cu ceea ce
s-a fæcut pentru ca Noe øi familia sa sæ fie salvafli din potop.
Comparafli apoi, în scris, acfliunile întreprinse de ei øi ceea ce
trebuie sæ facem noi astæzi pentru a supravieflui spiritual în timp
ce ne pregætim pentru a Doua Venire. 

Zilele lui Noe Astæzi

??=

A

S-au potolit (v. 1) – au scæzut

Sæ miøune (v. 17) – sæ devinæ
numeroase

Lovi (v. 21) – ræni

Genesa 8

Ploaia se opreøte

A

Sæ înflelegem scripturile

Genesa 9:1–17

Genesa 9 – Sæ înflelegem mai bine cu ajutorul
traducerii lui Joseph Smith
Când citifli Genesa 9, putefli dobândi o introspectivæ suplimenta-
ræ citind fiecare referinflæ la acest capitol din Traducerea lui
Joseph Smith. 

Genesa 9:18–29 – O istorisire derutantæ
despre Noe
Este posibil ca noi sæ nu avem toate detaliile despre aceastæ po-
veste despre momentul în care Noe a fost beat. Øtim cæ Domnul
nu l-a condamnat niciodatæ pe Noe pentru acest incident, deøi el
a condamnat beflia în alte locuri în scripturi. În timpurile Vechiului
Testament, când sucul de struguri (numit vin) era depozitat, el
fermenta dupæ o vreme øi putea provoca beflia. Dar sucul de
struguri fermentat se deosebeøte mult de ceea ce este numit în
Biblie „bæuturæ tare“. Bæutura tarea era fæcutæ din diferite fructe
øi cereale øi era anume fæcutæ pentru a îmbæta. Este foarte
probabil ca beflia lui Noe dupæ ce a consumat „vin“ sæ fi fost
neintenflionatæ. 

Creøtefli, înmulflifli-væ øi um-
plefli pæmântul (v. 1) – avefli
copii 

Iarba verde (v. 3) – plante

Varsæ sângele omului (v. 6) –
ucide o altæ persoanæ

Nimicitæ (v. 11) – ucisæ

Toate neamurile de oameni în
veci (v. 12) – de acum înainte

În Genesa 9, ni se relateazæ despre momentul în care Noe øi
familia lui pæræsesc arca øi Îl ajutæ pe Tatæl Ceresc sæ-Øi înde-
plineascæ scopurile cu privire la copiii Sæi. Pentru cæ ei erau
membrii singurei familii de pe pæmânt, situaflia lor era simila-
ræ cu cea a lui Adam øi a Evei. Familia lui Noe a avut totuøi
avantajul de a cunoaøte istoria temporalæ øi spiritualæ dintre
Adam øi potop. Având în vedere ceea ce øtifli despre motivul
pentru care Domnul a trimis potopul pe pæmânt, ce afli avea
foarte mare grijæ sæ facefli în viaflæ dacæ afli face parte din fami-
lia lui Noe? Ce afli avea grijæ sæ-i învæflafli pe copiii voøtri? 

Ocazia pe care au avut-o Noe øi familia sa de a o lua de la
început într-o lume curæflatæ de pæcate este un simbol al oca-
ziei pe care o primim când suntem botezafli – avem øansa de
a o lua de la început din nou øi de a fi mai sârguincioøi în a
urma planul Tatælui Ceresc. Aøa cum curcubeul a devenit
simbolul dragostei øi milei lui Dumnezeu faflæ de familia lui
Noe, împærtæøania væ poate aduce aminte de modul în care
Domnul ne-a dat posibilitatea sæ câøtigæm viafla veønicæ
prin ispæøirea Sa. 

Genesa 9

Un nou început
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De asemenea, nu øtim sigur ce s-a întâmplat în Genesa 9:22, când
„Ham, tatæl lui Canaan, a væzut goliciunea tatælui sæu“ øi de ce,
în versetul 25, Noe a blestemat Canaanul ca urmare a acestui fapt.
Unii cred cæ veømântul despre care este vorba fusese scos pentru
cæ avea o semnificaflie religioasæ deosebitæ øi putea fi o reprezen-
tare a preofliei lui Noe. În cazul în care Canaan sau Ham au luat
veømântul, blestemul ar putea fi legat de Avraam 1:26–27, unde
citim cæ urmaøii lui Ham au fost „[blestemafli] cu privire la preo-
flie“ (v. 26).

Profetul Joseph Smith a adæugat: „M-am referit la blestemul lui
Ham din cauzæ cæ a râs de Noe când se afla sub influenfla vinului,
deøi nu fæcuse nici un ræu. Noe a fost un om drept øi, totuøi, a
bæut vin øi s-a îmbætat; Domnul nu l-a pæræsit ca urmare a acestui
lucru pentru cæ el a pæstrat toatæ puterea preofliei øi, când a fost
acuzat de Canaan, el l-a blestemat prin preoflia pe care o deflinea
iar Domnul a respectat cuvântul lui øi preoflia pe care o deflinea,
chiar dacæ el fusese beat, øi blestemul a ræmas asupra urmaøilor
lui Canaan pânæ în zilele de acum“ (History of the Church,
4:445–446). 

Când vom cæuta sæ obflinem sau sæ folosim binecuvântærile
preofliei în mod necinstit, noi vom fi blestemafli øi vom pierde
ocazii, binecuvântæri øi putere. De exemplu, oamenii care obflin
preoflia sau rânduielile preofliei minflind în legæturæ cu demnitatea
lor nu vor primi binecuvântærile acelor rânduieli, ci vor pierde
binecuvântærile. Noi nu-L putem înøela pe Domnul. 

Sæ studiem scripturile

Ce este un „curcubeu“? 

1. Domnul i-a dat lui Noe un semn sau
un aide-mémoire cu privire la legæ-
mântul pe care El l-a fæcut. Acest
semn l-a ajutat pe Noe sæ-øi aducæ
aminte câtæ milæ a avut Domnul de
el. Scriefli despre ceva care væ aduce
aminte cât de milos a fost Domnul fa-
flæ de dumneavoastræ. 

2. Cum poate fi împærtæøania pentru noi
ceea ce a fost curcubeul pentru Noe? 

În Genesa 10, sunt menflionate mai multe generaflii ale ur-
maøilor fiilor lui Noe: Iafet (vezi vv. 2–6), Ham (vezi vv.
6–20) øi Sem (vezi vv. 21–31). Dupæ acest capitol, în Biblie
se relateazæ mai ales despre unii dintre urmaøii lui Sem.
Termenul semit – care se referæ, de obicei, la evrei – înseam-
næ „un urmaø al lui Sem“. 

Genesa 10

Urmaøii lui Noe

A

Afli încercat vreodatæ sæ comunicafli cu cineva care nu vor-
beøte aceeaøi limbæ ca dumneavoastræ? De câtæ muncæ ar fi
nevoie dacæ toflii elevii dintr-o øcoalæ ar vorbi limbi diferite
øi nu ar putea comunica? În Genesa 11, ni se spune cum øi
de ce avem limbi diferite pe pæmânt. 

Sæ înflelegem scripturile

Genesa 11:1–9

Genesa 11:10–32 – Genealogia lui Avraam

Noe

Sem

Terah
Al øaptelea stræ-strænepot al lui Noe

(vezi Genesa 11:10–26) 

Nahor
S-a cæsætorit cu Milca
(fiica lui Haran; vezi

Genesa 11:29) 

Avram (Avraam) 
S-a cæsætorit cu Sarai
(Sara, fiica lui Haran;
vezi Genesa 11:29;

20:12) 

Haran

Sarai
(Sara) 

IscaLot
(vezi Genesa 11:27–29) 

Milca

Încurcæm, încurcat (vv. 7, 9) –
amestecæm

Au încetat (v. 8) – au renunflat

Genesa 11

Turnul Babel
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Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A–C) pe mæsuræ
ce studiafli Genesa 11:1–9. 

Citifli øi comparafli

1. Citifli Genesa 11:1–4 øi explicafli ce au fæcut oamenii din Øinear
în încercarea lor de a ajunge la cer. 

2. Citifli Faptele apostolilor 4:12; 2 Nefi 9:41–43; Mosia 3:17;
5:10–15 øi scriefli cum putem sæ ne facem „un nume“ (Genesa
11:4) care sæ ne permitæ sæ ajungem la cer. 

Facefli o legæturæ cu Cartea lui Mormon

Citifli Genesa 11:5–9 pentru a afla cum a ræspuns Domnul încer-
cærii oamenilor de a-øi face un renume øi un turn pânæ la cer.
Citifli apoi Eter 1:33–43 øi prezentafli pe scurt, în caiet, ce s-a în-
tâmplat unui grup de oameni în perioada despre care ni se vor-
beøte în Genesa. 

Ce credefli? 

Explicafli cum credefli cæ acfliunile Domnului din Genesa 11:1–9
au fost o binecuvântare pentru oameni. 

Pot oamenii sæ fie drepfli dacæ træiesc în cæmine în care
dreptatea nu este încurajatæ sau în care ei sunt persecutafli
de cætre proprii pærinfli pentru cæ sunt drepfli? Dacæ da, ce
ar trebui sæ facæ acei oameni pentru a depæøi influenflele rele?
Marele profet Avraam, numit „prietenul lui Dumnezeu“
(Iacov 2:23), a crescut în astfel de condiflii. În timpul vieflii,
el a depæøit încercærile cu care s-a confruntat în tinerefle øi a
fost un model de neprihænire, aøa încât Dumnezeu i-a promis
cæ tofli cei care vor accepta adeværata Evanghelie vor fi numifli
copiii sæi øi cæ Isus Hristos se va naøte ca unul dintre ur-
maøii sæi. În timp ce citifli despre Avraam în urmætoarele
câteva capitole din Avraam øi Genesa, cæutafli lucrurile pe
care le-a fæcut el pentru a depæøi încercærile øi a deveni
unul dintre cei mai mari profefli din istorie. 

Avraam 1

Avraam doreøte preoflia

Aøa cum s-a menflionat în introducerea la Genesa (vezi „Cærflile
Genesa, Moise øi Avraam“ de la p. 9), Joseph Smith a primit mai
multe dintre scrierile øi învæflæturile profetului Avraam traducând
unele dintre papirusurile pe care le-a obflinut în timp ce locuia în
Kirtland, Ohio. Cartea lui Avraam nu este consideratæ ca fæcând
parte din Traducerea Bibliei fæcutæ de Joseph Smith, dar Avraam
1-2 ne ajutæ sæ înflelegem mai bine evenimentele descrise în
Genesa 12.

C

B

A

Sæ înflelegem scripturile

Avraam 1

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A–C) pe mæsuræ
ce studiafli Avraam 1. 

Ce binecuvântæri cæutafli? 

1. Vârstnicul Neal A. Maxwell a spus: „Ceea ce dorim cu insis-
tenflæ, de-a lungul timpului, este ceea ce vom deveni în cele
din urmæ øi ceea ce vom primi în eternitate“ (în Conference
Report, oct. 1996, p. 26, sau Ensign, nov. 1996, p. 21). Citifli
Avraam 1:2–4 øi întocmifli o listæ cu binecuvântærile pe care le-
a „cæutat“ øi le-a „dorit“ Avraam. Le putefli, de asemenea, su-
blinia în scripturile dumneavoastræ. 

2. Alegefli din aceastæ listæ ceva ce dorifli sau cæutafli øi explicafli
de ce. Observafli cæ, la sfârøitul versetului 2, aflæm cæ Avraam
a obflinut ceea ce a cæutat. Viafla sa rerezintæ un model care væ
aratæ cum putefli obfline aceleaøi binecuvântæri pe care le-a
cæutat el. 

De ce sunt persecutafli cei drepfli? 

1. Identificafli motivele pentru care cele trei fecioare øi Avraam
au fost persecutafli øi comparafli aceste motive cu felurile în ca-
re credefli cæ sunt persecutafli, uneori, oamenii drepfli. 

2. Explicafli de ce credefli cæ meritæ sæ træieøti drept chiar dacæ
eøti persecutat. 

Scriefli versetele cu propriile cuvinte

Scriefli cu propriile cuvinte Avraam 1:18–19, identificând ce a
promis Domnul lui Avraam, precum øi responsabilitæflile pe care
le-a primit Avraam. 

C

B

A

Binecuvântærile stræmoøilor
(v. 2) – rânduieli øi legæminte
ale preofliei

Moøtenitor (v. 2) – o persoanæ
care are dreptul sæ primeascæ
binecuvântæri øi o moøtenire de
la o alta pentru cæ este copilul,
o rudæ apropiatæ sau o per-
soanæ de încredere a acesteia 

Conferit (v. 3) – dat

Numirea (v. 4) – chemarea,
rânduirea

Seminflie (v. 4) – copii, nepofli
øi aøa mai departe

Pægâni (vv. 5, 7) – aceia care
nu preaslævesc pe Dumnezeu
cel adeværat øi viu

Oferind, ofere (vv. 7–8, 11, 15)
– sacrificând, sacrificii

S-au stræduit (vv. 7, 28, 31) –
au încercat

Virtuflii (v. 11) – puritæflii, supu-
nerii faflæ de legile øi poruncile
cu privire la puritatea sexualæ

M-au prins cu violenflæ (v. 12)
– m-au luat cu forfla

Figura (v. 12) – desenul

Înfæfliøarea acestora (v. 14) –
felul în care arætau

Figuri (v. 14) – scrieri øi desene

Din aceastæ obârøie provin
(v. 22) – din aceastæ persoanæ
se trag

Pæstrat (vv. 22, 24) – continuat

Patriarhal (vv. 25–26) – din
tatæ în fiu

Cæutând cu sinceritate (v. 26)
– încercând din toate puterile

Idolatria (v. 27) – preaslævirea
dumnezeilor faløi

Cronologia (v. 28) – istoria

Extrem de chinuit (v. 30) –
foarte îndurerat sau nefericit 

Urmaøilor (v. 31) – copiilor øi
nepoflilor, descendenflilor
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În Avraam 1, afli citit despre dorinfla lui Avraam de a obfli-
ne anumite binecuvântæri de la Domnul øi despre felul în
care a început sæ primeascæ unele dintre acele binecuvân-
tæri (vezi, mai ales, vv. 18–19). În Avraam 2, Domnul a
promis lui Avraam alte binecuvântæri. În timp ce citifli,
cæutafli lucrurile pe care le-a fæcut Avraam pentru a-øi aræ-
ta credinfla øi faptul cæ este demn ca Dumnezeu sæ-i facæ
astfel de promisiuni. 

Sæ înflelegem scripturile

Avraam 2

Avraam 2 – Unde se desfæøoaræ povestea lui
Avraam? 
Vezi Ghidul pentru scripturi, harta 1. 

Avraam 2:8–11 – Legæmântul avraamic
Putefli citi despre legæmântul avraamic în Ghidul pentru scripturi
la articolul de dicflionar „Legæmântul avraamic“. Vefli studia mai
mult despre legæmântul avraamic la Genesa 17. 

Avraam 2:22–25 – Ea este sora mea
Unele persoane se întreabæ de ce Avraam a numit-o pe Sarai sora
lui. Primul øi cel mai important motiv este acela cæ Dumnezeu i-a
spus s-o facæ. Este de folos sæ øtim cæ, în limba ebraicæ, nu existæ
cuvinte diferite pentru nepoatæ de bunic, nepot de bunic, vær,
varæ sau nepot de unchi. Pentru a se indica relafliile de familie,
erau folosifli termeni generali: fiu, fiicæ, frate øi soræ. Pentru cæ Sarai
era fiica fratelui lui Avraam, Haran, ea era cunoscutæ øi ca sora lui.

Pare ciudat faptul cæ egiptenii nu considerau drept sæ comitæ
adulter cu soflia unui bærbat, dar li se pærea drept sæ ucidæ un
bærbat pentru a se putea cæsætori „legal“ cu soflia lui. Este impor-
tant sæ observæm cæ, dacæ Avraam ar fi murit la acea vreme, legæ-
mântul Domnului cu el nu s-ar mai fi putut împlini. Domnul i-a
spus ce sæ spunæ în aceastæ situaflie pentru a-i salva viafla øi a îm-
plini legæmântul. 

Teribilæ (v. 1) – cumplitæ

Hotærât (v. 6) – plænuit

Sæ poarte numele meu (v. 6) –
sæ fie reprezentantul meu (ca
misionar), sæ mærturiseascæ
despre mine

Peste mæsuræ (v. 9) – mai
mult decât poate fi mæsurat

Sincer (v. 12) – cu mare efort

Suflete pe care le câøtigasem
(v. 15) – oameni convertifli la
Evanghelie

Cu pioøenie (v. 18) – cu since-
ritate øi sârguinflæ

A cælætori acolo (v. 21) – a træi
acolo

Chinuitoare (v. 21) – grea
pentru oameni

Avraam 2

Avraam primeøte legæminte
de la Dumnezeu
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Cæutafli dovezile

1. Citifli Avraam 2:1–17 øi gæsifli dovada faptului cæ Avraam l-a
crezut pe Dumnezeu øi a avut încredere în El. Notafli aceastæ
dovadæ în caietul dumneavoastræ. 

2. Scriefli ce ar putea gæsi o altæ persoanæ în viafla dumneavoastræ
care sæ arate cæ Îl urmafli pe Dumnezeu øi credefli în El øi avefli
încredere în El. Consemnafli exemple din viafla dumneavoastræ
similare cu modurile în care Avraam øi-a arætat credinfla în
Dumnezeu sau notafli lucruri din viafla dumneavoastræ care
dorifli sæ fi fost similare cu exemplul de credinflæ al lui Avraam.

Folosifli fiecare cuvânt

Folosifli toate cuvintele urmætoare pentru a scrie o frazæ sau douæ
care sæ rezume ce i-a promis Domnul lui Avraam în Avraam
2:8–11: a binecuvânta, seminflie, slujire, preoflie, Evanghelie, tatæ, fa-
milii, salvare.

În Genesa 12, ni se relateazæ unele dintre evenimentele de-
spre care afli citit în Avraam 1–2. În Genesa 12, este men-
flionat locul anume în care Avraam a construit un altar øi
L-a preaslævit pe Domnul (vezi Genesa 12:8) øi sunt pre-
zentate detalii despre ceea ce s-a întâmplat dupæ ce Avraam
a intrat în Egipt øi i-a spus lui Faraon cæ Sara era sora lui
(vezi Genesa 12:14–20). 

Vefli observa cæ, în cartea Genesa, Avraam este numit
„Avram“ øi Sara este numitæ „Sarai“ pânæ în capitolul 17.
Când vefli citi Genesa 17, vefli afla mai multe despre moti-
vul pentru care au fost schimbate numele lor. 

Avraam a crescut într-o familie în care tatæl îl persecuta pen-
tru cæ era credincios lui Dumnezeu. Tatæl lui Lot (Haran) a
murit înaintea bunicului lui Lot (Terah). Atât Avraam, cât øi
Lot au avut încercæri. Ei au petrecut mult timp împreunæ,
pæræsind flara Ur, îndreptându-se apoi spre Egipt øi, în final,
spre pæmântul fægæduit al Canaanului. Vieflile lor au luat
totuøi cursuri diferite. Ne întrebæm, poate, de ce vieflile lui
Avraam øi Lot au fost atât de diferite deøi ei au crescut în
condiflii similare. Pe mæsuræ ce citifli urmætoarele øase-opt
capitole din Genesa, cæutafli alegerile pe care le-au fæcut
Avraam øi Lot øi modul în care acele hotærâri le-au influen-
flat vieflile în timp. 
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Genesa 13

Nu-i încæpea (v. 6) – nu-i
susflinea (pentru cæ nu existau
suficiente resurse) 

Ceartæ (vv. 7–8) – disputæ

Øi-a ridicat ochii (v. 10) – a
privit în jur

Genesa 12–13

Sæ nu fie ceartæ

B

A
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Ajutafli un prieten

Scriefli cum afli putea folosi povestea lui Avraam øi a lui Lot, din
Genesa 13:5–13, pentru a ajuta un prieten sæ rezolve o problemæ
pe care o are cu un pærinte sau cu alt membru al familiei. 

Obflinefli ajutor din Noul Testament

Citifli Evrei 11:8, 10, 13–16 øi spunefli ce l-ar fi putut motiva pe
Avraam sæ-øi rezolve problema în felul în care a fæcut-o în acest
capitol. 

În Genesa 13:12, citim cæ Lot „øi-a întins corturile pânæ la
Sodoma“. În Genesa 14:12, aflæm cæ el „locuia în Sodoma“.
Ca urmare, el a devenit prizonier într-o luptæ între diverøii
împærafli ai flinutului, din acea vreme. Avraam nu a fost
afectat, se pare, de ræzboi pânæ în clipa în care Lot a fost luat
prizonier. În Genesa 14:1–12, se explicæ faptul cæ diferiflii
împærafli au format alianfle militare pentru a se proteja øi a
câøtiga bætæliile. În acea perioadæ, când un împærat fæcea o
favoare unui alt împærat, el aøtepta sæ primeascæ ceva în
schimb. În timp ce citifli Genesa 14:13–24, observafli ce a fæ-
cut Avraam pentru a-l ajuta pe Lot øi ce a simflit Avraam
când a primit onoruri, putere, bani sau laude de la bærbafli cu
putere lumeascæ. Comparafli aceastæ reacflie cu modul în care
a primit øi onorat un bærbat cu putere øi autoritate cereøti. 

Sæ înflelegem scripturile

Genesa 14:13–24
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Pe mæsuræ ce studiafli Genesa 14:13–24, desfæøurafli activitatea A
øi, apoi, pe B sau C. 

Cine a fost Melhisedec? 

Citifli Genesa 14:25–40 din selecfliuni din traducerea Bibliei de
Joseph Smith din Ghidul pentru scripturi; Alma 13:14–19; Doctrinæ
øi legæminte 84:14; 107:1–4; 138:41. Descriefli cine a fost Melhisedec

A

Legæturæ de pace (v. 13) –
prietenie øi acord de a se aju-
ta unul pe altul

Øi-a împærflit oamenii în mai
multe cete (v. 15) – øi-a împær-
flit oamenii în grupuri pentru
a încerca sæ-l încercuiascæ pe
inamic

Bogæfliile (vv. 16, 21) – lucruri
care fuseseræ luate

Înfrângerea (v. 17) – uciderea

Ridic mâna (v. 22) – fac o
promisiune sau un legæmânt

Afaræ de (v. 24) – cu excepflia

Genesa 14

Avraam se întâlneøte
cu Melhisedec

B

A

øi de ce credefli cæ i-a plætit Avraam zeciuialæ øi a primit binecu-
vântæri de la el. 

Desprindefli propria concluzie

Oraøul Sodoma era cunoscut pentru bogæfliile sale, multele plæ-
ceri lumeøti øi marea ræutate care domnea acolo. Ce ne învaflæ
comportamentul lui Avraam faflæ de împæratul Sodomei despre
valorile sale øi credinfla sa faflæ de Dumnezeu? Când ræspundefli
la aceastæ întrebare, gândifli-væ ce ar fi putut câøtiga Avraam de
la împæratul Sodomei. Gândifli-væ, de asemenea, la principiul ca-
re se aflæ în Moroni 10:30. 

Desenafli

Desenafli ceva care reprezintæ sau simbolizeazæ povestea lui
Avraam din Genesa 14:17–24. 

Domnul i-a promis lui Avraam, în prima parte a vieflii lui,
multe lucruri cu privire la urmaøii sæi, fæcându-i inclusiv
promisiunea cæ ei vor fi tot atât de numeroøi cât „pulberea
pæmântului“ (Genesa 13:16). Dar la vremea în care se des-
fæøoaræ evenimentele descrise în Genesa 15, Avraam øi Sara
încæ nu aveau copii. În acest capitol, Domnul l-a ajutat pe
Avraam sæ cunoascæ faptul cæ promisiunile Sale vor fi to-
tuøi îndeplinite. 
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Genesa 15

Næscut în casa mea (v. 3) – ci-
neva næscut în familia unuia
dintre slujitorii mei

Moøtenitorul meu (v. 3) – cel
care primeøte bunurile mele
când mor

Afaræ (v. 5) – în spafliu deschis

Prin ce (v. 8) – cum

Juncanæ (v. 9) – vacæ tânæræ

Le-a despicat în douæ (v. 10)
– le-a tæiat în jumætate

Stârvuri (v. 11) – corpuri moarte

Groazæ (v. 12) – sentiment

Genesa 15

Un legæmânt confirmat

C

B
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Genesa 15:6 – Sæ înflelegem mai bine cu ajutorul
Traducerii lui Joseph Smith
În Selecfliuni din traducerea Bibliei de Joseph Smith din Ghidul
pentru scripturi, sunt oferite explicaflii suplimentare cu privire la
Genesa 15. 

Genesa 15:9–17 – Ce fæcea Avraam potrivit rela-
tærii din aceste versete? 
Aceste versete din Genesa 15 descriu un vechi obicei din Orientul
Mijlociu, obiceiul de a face legæmântul „despicærii“. Dupæ ce
persoana care fæcea legæmântul despica animalul (sau animalele)
în douæ, el pæøea printre cele douæ bucæfli ca øi cum ar fi spus:
„Fie ca eu sæ devin ca acest animal dacæ nu-mi flin legæmântul“.
În acest caz, flæcærile reprezentau prezenfla Domnului øi îi dædeau
lui Avraam asigurarea cæ Domnul avea sæ-øi ducæ la îndeplinire
legæmântul. 
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Explicafli simbolurile

Subliniafli cuvintele din Genesa 15:1 care descriu ce a spus Domnul
cæ era El pentru Avram. Explicafli în scris cum Domnul este ace-
leaøi lucruri pentru aceia care fac legæminte cu El øi le respectæ. 

Completafli urmætoarele propoziflii

1. Avraam era îngrijorat cæ... (vezi vv. 3, 7–8)

2. Domnul i-a dat asiguræri lui Avraam prin... (vezi vv. 1, 17)

În Genesa 15, citim despre îndoielile øi îngrijorærile lui
Avraam. În Genesa 16, aflæm câte ceva despre sentimentele
Sarei. Domnul i-a poruncit Sarei s-o dea pe Agar de soflie
lui Avraam øi i-a poruncit lui Avraam s-o ia pe Agar de so-
flie (vezi D&L 132:34–35). Deøi i-a fost greu probabil, fæ-
când acest lucru pentru Avraam, Sara a arætat cât de mult
dorea sæ se supunæ Domnului øi sæ împlineascæ legæmintele
Sale. Când citifli acest capitol, gândifli-væ cum s-a simflit
probabil Agar în timpul acestei scurte întâmplæri. 
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Genesa 16

Roabæ (v. 1) – slujitoare M-a fæcut stearpæ (v. 2) – m-a
împiedicat sæ am copii

Genesa 16

Avraam se cæsætoreøte cu Agar

B

A

Apæsa greu (v. 13) – face sæ
sufere

Vei merge la pærinflii tæi (v.
15) – vei muri

Nelegiurea (v. 16) – pæcatul
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Sæ recunoaøtem dragostea lui Dumnezeu

În mijlocul unei încercæri grele, Agar a învæflat lucruri care ne
pot ajuta pe noi, tofli, sæ înduræm încercærile. Scriefli ce lucru v-a
impresionat cel mai mult în Genesa 16, care aratæ dragostea lui
Dumnezeu pentru Agar øi felul în care Agar a acceptat aceastæ
dragoste. 

În Genesa 17, Dumnezeu l-a binecuvântat din nou pe
Avraam øi i-a fæcut noi promisiuni cu privire la binecuvân-
tærile pe care aveau sæ le primeascæ el øi urmaøii lui. Ca øi
în cazul nostru, Domnul i-a fæcut lui Avraam promisiuni øi
i-a dat binecuvântæri, rând pe rând, puflin mai mult de fie-
care datæ. Toate aceste promisiuni, binecuvântæri øi legæminte
fæcute cu Avraam, toate la un loc, se numesc „legæmântul
avraamic“. Rezumând promisiunile legæmântului avraamic,
vârstnicul Russell M. Nelson a spus: 

„Legæmântul... are o importanflæ extraordinaræ. El cuprinde
mai multe promisiuni: 

urmaøii lui Avraam aveau sæ fie numeroøi, sæ aibæ dreptul
la creøtere eternæ øi sæ poarte preoflia; 

el avea sæ devinæ pærintele multor nafliuni; 

Hristos øi împærafli aveau sæ fie urmaøi ai lui Avraam; 

ei aveau sæ moøteneascæ anumite flinuturi; 

toate nafliunile pæmântului aveau sæ fie binecuvântate de
sæmânfla sa; 

acest legæmânt avea sæ fie nepieritor – chiar pânæ la ‘o mie
de generaflii’“ (în Conference Report, apr. 1995, p. 42, sau
Ensign, mai 1995, p. 33). 

Vârstnicul Bruce R. McConkie a explicat cum i-au fost da-
te, pe rând, binecuvânturile lui Avraam: 

„Avraam a primit, întâi, Evanghelia prin botez (care este
legæmântul salværii); apoi, i s-a conferit preoflia mai mare øi
a fæcut cæsætoria celestialæ (care este legæmântul exaltærii),
obflinând prin aceasta asigurarea cæ el va creøte veønic; de
asemenea, el a primit promisiunea cæ toate aceste binecu-
vântæri vor fi oferite tuturor urmaøilor sæi din viafla muri-
toare (Avraam 2:6–11; D&L 132:29–50)...

Genesa 17

Legamântul avraamic

A

Stæpânæ (v. 4, 8) – femeie care
este proprietara unei slujitoare

M-a disprefluit (v. 5) – m-a
privit de sus, m-a urât

Supune-te sub mâna ei (v. 9)
– umileøte-te øi fæ ce spune ea
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Acele pærfli ale lui care se referæ la exaltarea personalæ øi
creøterea veønicæ se înnoiesc cu fiecare membru al casei lui
Israel care face rânduiala cæsætoriei celeste“ (Mormon
Doctrine, p. 13). 

Pentru cæ tofli membrii Bisericii sunt urmaøii lui Avraam
prin legæmânt, noi trebuie sæ examinæm cu atenflie legæmi-
nele pe care Domnul le-a fæcut cu Avraam øi sæ vedem cum
ni se aplicæ ele nouæ. 

Sæ înflelegem scripturile

Genesa 17

Genesa 17:9–14 – Circumcizia
Simbolul sau semnul legæmântului pe care Dumnezeu l-a fæcut
cu Avraam a fost circumcizia. Circumcizia simboliza curæflenia
în fafla lui Dumnezeu øi era doar un mod simbolic de a reaminti
promisiunile pe care Domnul le-a fæcut lui Avraam cu privire la
urmaøii lui. Putefli citi mai multe despre circumcizie în Ghidul
pentru scripturi. Circumcizia nu este necesaræ în zilele noastre. 
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Identificafli diferitele aspecte ale
legæmântului

Un legæmânt este o înflelegere între douæ pærfli, ambele pærfli pro-
miflând sæ facæ anumite lucruri. Într-un legæmânt al Evangheliei,
Dumnezeu stabileøte întotdeauna condifliile sau ceea ce trebuie
sæ se facæ øi sæ se primeascæ în cadrul acelui legæmânt øi omul
este de acord sæ se supunæ acelor condiflii. 

1. Ce i-a cerut Domnul lui Avraam sæ facæ pentru a primi acest
legæmânt (vezi vv. 1, 10)?

2. Ce i-a promis Domnul lui Avraam (vezi vv. 2–8, 15–19)?
Urmærifli sæ citifli toate referinflele pentru aceste versete din
Traducerea lui Joseph Smith din Ghidul pentru scripturi øi in-
cludefli-le în lista pe care o întocmifli. 

3. Citifli Genesa 12:1–3; 13:14–16; 15:1–7; Avraam 1:18–19; 2:9–11.
Adæugafli promisiunile menflionate la lista pe care afli început-o
mai devreme. 

Organizafli diferitele aspecte

În legæmântul avraamic, exis-
tæ patru categorii fundamen-
tale de binecuvântæri: pæmânt,
urmaøi, preoflie øi Evanghelie øi
salvare. Împærflifli pe categorii
elementele incluse în lista în-
tocmitæ în cadrul activitæflii A
de mai sus. Dacæ considerafli
cæ o binecuvântare se aplicæ
mai multor categorii, menflio-
nafli-o sub toate categoriile
respective. 

Legamântul avraamic

Pæmânt | Urmaøi

|
Preoflia øi | Salvarea

Evanghelia

|

B

A

Te voi înmulfli nespus de mult
(v. 2) – îfli voi da mulfli urmaøi

Voi face din tine neamuri
întregi øi din tine vor ieøi

împærafli (v. 6) – nafliuni øi îm-
pærafli vor fi unii dintre des-
cendenflii tæi

S-a înælflat (v. 22) – a plecat

Ce este un nume? 

Observafli cæ numele lui Avraam øi al Sarei au fost schimbate în
cadrul legæmântului (vezi Genesa 17:4–8, 15–16). Într-o notæ de
subsol a scripturilor SZU în limba englezæ, ni se spune cæ Sara
înseamnæ „prinflesæ“. 

1. Ce afli simfli dacæ afli primi un nume ca cel primit de Sara? De ce? 

2. În ce fel a fost numele Sarei încæ o mærturie a promisiunilor
fæcute de Dumnezeu? Prinflesa cui este ea øi ce ne învaflæ
aceasta despre ceea ce poate ea deveni? 

3. Pentru cæ membrii Bisericii sunt copiii lui Avraam øi ai Sarei,
ce putem învæfla despre noi înøine din numele pe care
Dumnezeu le-a dat acestui mare cuplu? 

4. În ce fel primirea unui nume are un rol în legæmântul pe care
îl facem astæzi cu Domnul de a deveni poporul Sæu? (Vezi
2 Nefi 31:13, 17–20; Mosia 18:8–10; Moroni 4:1–3.) 

5. Care este noul nume pe care îl primim când suntem botezafli
øi luæm din împærtæøanie? Care credefli cæ este importanfla fap-
tului cæ luæm acel nume asupra noastræ. 

În Genesa 17, Domnul i-a pro-
mis lui Avraam cæ Sara va naøte
un fiu. Citim cum a reacflionat
Avraam la aceastæ promisiune.
În Genesa 18, aflæm cum a
reacflionat Sara când a aflat
despre aceeaøi promisiune. 
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Genesa 18

Nu trece pe lângæ (v. 3) – nu-l
pæræsi

Væ vefli vedea de drum (v. 5)
– vefli pleca

Fræmântæ (v. 6) – pregæteøte
pentru copt

Sæ-l gæteascæ, gætise (vv. 7–8)
– sæ-l pregæteascæ pentru a fi
mâncat

Domnul (v. 12) – soflul

Fæcând ce este drept øi bine
(v. 19) – træind în neprihænire
øi ajutându-i pe alflii

Strigætul (v. 20) – ce se spune
despre pæcat øi ræutate

Greu (v. 20) – mare

Sæ væd dacæ în adevær au lu-
crat în totul dupæ zvonul ve-
nit (v. 21) – sæ aflu dacæ ei au
fæcut toate lucrurile pe care oa-
menii spun cæ le-au fæcut

Departe de Tine aøa ceva (v.
25) – acesta nu este felul în
care acflionezi de obicei

Praf øi cenuøæ (v. 27) – nimic
în comparaflie cu Dumnezeu

A isprævit de vorbit (v. 33) –
a terminat de vorbit

Genesa 18

„Este oare ceva prea greu
pentru Domnul?“ 

C
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Genesa 18:1–22 – Cine l-a vizitat pe Avraam? 
În Genesa 18:1, se aratæ cæ Domnul i-a apærut lui Avraam.
Aceasta nu înseamnæ cæ Domnul a fost unul dintre cei trei bær-
bafli care l-au vizitat. În traducerea fæcutæ de Joseph Smith, se
aratæ cæ aceøti trei bærbafli erau oameni sfinfli, care deflineau
preoflia øi erau reprezentanfli oficiali ai Domnului. 

Genesa 18:20 – Pæcatele Sodomei øi Gomorei
Când citim Genesa 19, aflæm cæ imoralitatea a fost unul dintre
pæcatele majore ale acestor oraøe. Ezechiel 16:48–50 ne ajutæ sæ
înflelegem cæ oamenii din Sodoma øi Gomora erau plini de mân-
drie, refuzau sæ se îngrijeascæ de særacii øi nevoiaøii dintre ei øi
erau leneøi. 

Genesa 18:23–33 – Cel pæcætos poate fi cruflat
datoritæ celui neprihænit
Citifli Alma 10:20–23 pentru a afla mai multe despre acest princi-
piu al cruflærii celui pæcætos. 
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Ræspundefli la întrebarea Domnului

1. Observafli cæ întrebærii din Genesa 18:14 nu i s-a ræspuns.
Cæutafli ræspunsul în Luca 1:37 øi, apoi, explicafli-l. 

2. Scriefli despre o experienflæ pe care afli træit-o dumneavoastræ
sau o persoanæ cunoscutæ øi care aratæ cæ „nimic nu este prea
greu pentru Domnul“ (vezi v. 14).

Alegefli cele mai potrivite cuvinte

Dupæ ce citifli Genesa 18:16–33, gândifli-væ ce afli învæflat despre
caracterul lui Avraam øi caracterul lui Dumnezeu. Alegefli din
acest pasaj douæ cuvinte care credefli cæ-l descriu cel mai bine pe
Avraam øi douæ cuvinte care credefli cæ descriu cel mai bine na-
tura lui Dumnezeu. 

În Genesa 14:12, se afirmæ cæ Lot „locuia în Sodoma“. În
Genesa 18, mesagerii lui Dumnezeu s-au oprit la Avraam
în drumul lor spre Sodoma øi Gomora øi Avraam a aflat
despre planul lui Dumnezeu de a distruge Sodoma øi
Gomora. În Genesa 19, ni se relateazæ ce s-a întâmplat când
au sosit mesagerii pentru a-l ajuta pe Lot øi familia lui sæ
pæræseascæ Sodoma øi Gomora înainte de a fi distruse. 

Deøi Lot a putut sæ scape înainte ca Sodoma øi Gomora sæ
fie distruse, unii membri ai familiei sale se obiønuiseræ cu
obiceiurile pæcætoase care existau în Sodoma øi Gomora. Ei
au fost distruøi pentru cæ nu au urmat sfatul de a pleca. 

Genesa 19

Sodoma øi Gomora

B

A

În Genesa 20, Dumnezeu i-a spus, din nou, lui Avraam 
sæ-øi salveze viafla spunând cæ Sara era sora sa. Ca urmare,
Domnul a putut sæ ajute un bærbat, Abimelec, øi familia
sa sæ înfleleagæ cæ Avraam era profet. Membrii familiei lui
Abimelec au fost binecuvântafli pentru cæ el crezuse cæ
Avraam era un om al lui Dumnezeu øi un profet. 

Uneori, ræbdarea øi credinfla noastræ sunt puse la încercare pe
mæsuræ ce cæutæm ca promisiunile Domnului sæ fie împlinite.
În Genesa 21, se povesteøte cum s-a împlinit promisiunea pe
care Dumnezeu a fæcut-o lui Avraam øi Sarei, cæ ea va naøte
un fiu. Evenimentele din Genesa 21 au loc în momentul în
care Avraam avea 100 de ani øi Sara, 90 de ani. Exista vreo
îndoialæ cæ naøterea fiului lor nu era altceva decât un miracol
øi o binecuvântare din partea lui Dumnezeu? 

Sæ înflelegem scripturile

Genesa 21

Sæ studiem scripturile

Scriefli o scrisoare

Imaginafli-væ cæ suntefli în situaflia lui Avraam sau a Sarei øi scriefli
o scrisoare unui prieten, în care îi spunefli povestea naøterii lui
Isaac. Includefli în relatare detalii cu privire la vremea în care
Sara credea cæ nu putea avea copii øi descriefli sentimentele pe
care le-afli fi avut în fiecare parte a întâmplærii. Menflionafli, de
asemenea, înflelesul numelui lui Isaac øi legætura dintre el øi ceea
ce s-a întâmplat (în Biblia în limba englezæ, Genesa 21, nota de
subsol 6a, se explicæ faptul cæ rædæcina ebraicæ tzachak înseamnæ
atât „a se bucura“, cât øi „a râde“; acest cuvânt poate avea du-
blu sens aøa cum este folosit în versetul 6; vezi, de asemenea,
Galateni 4:27; D&L 132:56). 

A

Înflærcat (v. 8) – nu a mai fost
hrænit cu laptele mamei

Roabæ (vv. 10, 12–13) – sluji-
toare

Va moøteni (v. 10) – va face
parte din familie øi va primi
bunuri de la tatæ

N-au plæcut deloc (vv. 11–12)
– au fost rele

Isprævit (v. 15) – terminat

Aruncæturæ de arc (v. 16) –
distanfla pânæ la care o per-
soanæ poate trage cu arcul

Ce ai (v. 17) – ce fli s-a întâmplat

Genesa 20–21

O promisiune împlinitæ
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Dacæ Domnul v-ar cere sæ renunflafli la ceva, care ar fi lucrul
la care afli renunfla cel mai greu? Afli renunfla la el? De ce?
În Genesa 22, ni se spune povestea unuia dintre cele mai mari
teste la care Dumnezeu a supus vreodatæ pe cineva. Înainte
de a citi capitolul 22, citifli ce a spus Domnul membrilor
Bisericii în Doctrinæ øi legæminte 101:4–5. În timp ce citifli
Genesa 22, punefli-væ în locul lui Avraam sau al lui Isaac øi
meditafli la ce afli fi gândit în fiecare punct al povestirii. 

Sæ înflelegem scripturile

Genesa 22

Genesa 22 – De ce i-a cerut Domnul lui Avraam
sæ-l jertfeascæ pe Isaac? 
„De ce a cerut Domnul un astfel de lucru lui Avraam? Pentru cæ,
øtiindu-i viitorul øi cæ el avea sæ fie tatæl unui numær incomen-
surabil de urmaøi, El a hotærât sæ-l punæ la încercare. Dumnezeu
nu a fæcut aceasta pentru Sine; El øtia ce avea sæ facæ Avraam;
scopul a fost sæ-i dea lui Avraam o lecflie øi posibilitatea de a ajunge
la o cunoaøtere pe care nu ar fi putut s-o obflinæ în nici un alt fel.
Acesta este motivul pentru care Dumnezeu ne încearcæ pe noi,
tofli. Nu o face pentru a dobândi El cunoaøtere; el cunoaøte toate
lucrurile înainte de a se întâmpla. El væ cunoaøte întreaga viaflæ
øi tot ce vefli face. El ne pune la încercare spre binele nostru, pentru
ca noi sæ ne putem cunoaøte pe noi înøine... El i-a cerut lui Avraam
sæ se supunæ acestei încercæri pentru cæ El intenfliona sæ-i dea
slavæ, exaltare øi cinste; El intenfliona sæ-l facæ împærat øi preot,
pentru a împærtæøi cu El Însuøi slava, puterea øi stæpânirea pe
care le exercita El“ (George Q. Cannon, în Conference Report,
apr. 1899, p. 66).

Vârstnicul Neal A. Maxwell a aplicat aceste adeværuri în cazul
nostru atunci când a spus cæ vieflile noastre „nu pot fi atât pline
de credinflæ, cât øi lipsite de stres. …

Prin urmare, cum ne-am putea aøtepta, dumneavoastræ øi cu mi-
ne, sæ alunecæm færæ griji prin viaflæ spunând: Doamne, dæ-mi
experienflæ, dar nu griji, nu tristefle, nu durere, nu opoziflie, nu
trædare øi, cu siguranflæ, nu læsa sæ fiu abandonat. fiine departe
de mine, Doamne, toate acele experienfle care Te-au fæcut pe
Tine ceea ce eøti! Apoi, lasæ-mæ sæ vin øi sæ locuiesc cu Tine øi
sæ particip din plin la bucuria Ta!“ (în Conference Report, apr.
1991, p. 117, sau Ensign, mai 1991, p. 88). 

Profetul Joseph Smith a arætat cæ sacrificiul este unul dintre mo-
durile în care dobândim o credinflæ mai mare. De exemplu, cum
credefli cæ ar fi crescut credinfla dumneavoastræ în Dumnezeu da-
cæ afli fi træit experienfla pe care a træit-o Avraam? El nu ar fi
crescut în credinflæ dacæ ar fi refuzat sæ ofere jertfa pe care o

Te temi de (v. 12) – ai dragos-
te øi respect faflæ de

Va stæpâni cetæflile (v. 17) – va
avea putere asupra

Genesa 22

Jertfirea lui Isaac

poruncise Dumnezeu. Joseph Smith a spus: „ O religie care nu
cere sacrificarea tuturor lucrurilor nu are niciodatæ putere sufi-
cientæ sæ ducæ la credinfla necesaræ vieflii øi salværii“ (Lectures on
Faith [1985], p. 69). 

Genesa 22:14 – Unde a fost Iehova iirè øi ce în-
seamnæ numele lui? 
Avraam a numit locul în care a clædit altarul pentru jertfæ „Domnul
va purta de grijæ“, în ebraicæ Iehova iirè, ceea ce a fost o profeflie
cæ Domnul avea sæ fie væzut mai târziu pe acelaøi munte. Numit
de obicei Muntele Moria (vezi Genesa 22:2), acest grup de dea-
luri a fost locul templului lui Solomon øi ræstignirii Salvatorului. 

Sæ studiem scripturile

Desfæøurafli trei dintre urmætoarele patru activitæfli (A–E) pe mæ-
suræ ce studiafli Genesa 22. 

Dupæ modelul lui Hristos

1. Citifli Iacov 4:3–5 øi explicafli ce am învæflat despre povestea lui
Avraam øi Isaac. 

A

Ierusalimul în timpul lui Isus

Ræstignirea Salvatorului
Dealul Golgota

Muntele Mæslinilor

Muntele Moria 
Iehova iirè

Ghetsimani

Drumul cætre Betleem
øi Hebron Drumul cætre 

Marea Moartæ

Drumul cætre Betania øi Ierihon

V
a

l
e

a
C

h
e

d
r

o
n

øiTemplul lui
Solomon
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2. Întocmifli o listæ cu cât
mai multe detalii despre
povestea lui Avraam øi a
lui Isaac, care sæ ne învefle
despre ispæøirea lui Isus
Hristos. Putefli organiza
informafliile într-un tabel
ca cel prezentat. 

Gæsifli øi întocmifli o listæ cu exemple

1. Întocmifli o listæ cu toate dovezile pe care le putefli gæsi în
Genesa 22:1–14 øi care aratæ supunerea, credinfla øi dedicarea
lui Avraam faflæ de Dumnezeu. 

2. Alegefli o dovadæ din listæ care v-a impresionat în mod
deosebit øi scriefli cum afli putea-o pune în practicæ în viafla
dumneavoastræ. 

Meditafli øi scriefli despre jertfæ

1. De ce credefli cæ Avraam a vrut sæ-øi ofere fiul drept jertfæ? 

2. Ce ne cere Domnul sæ aducem ca jertfæ (vezi 3 Nefi 9:19–20)? 

3. De ce ar dori o persoanæ sæ ofere sacrificii lui Dumnezeu? 

În timp ce væ gândifli la ræspunsurile la aceste întrebæri, avefli în
vedere urmætoarea învæflæturæ a profetului Joseph Smith: „Pentru
ca un bærbat sæ renunfle la toate, la poziflia øi reputaflia sa, la
onoare øi lauda publicæ, la bunul nume printre oameni, la casa
sa, pæmântul sæu, fraflii øi surorile sale, soflia øi copiii sæi øi chiar
la propria viaflæ... are nevoie de mai mult decât simpla credinflæ...
cæ face voinfla lui Dumnezeu; are nevoie de cunoaøtere realæ, de
înflelegerea faptului cæ, atunci când aceste suferinfle se vor sfârøi,
el va intra în odihna eternæ øi va fi pærtaø la slava lui Dumnezeu“
(Lectures on Faith, p. 68; vezi, de asemenea, învæflæturile lui Pavel
din Evrei 11:17–19). 

Comparafli promisiunile

Citifli promisiunile pe care Dumnezeu le-a fæcut lui Avraam în
Genesa 12:2–3; 13:14–16; 15:5; 17:2, 4, 7. Comparafli-le cu ceea ce
Dumnezeu i-a promis lui Avraam în Genesa 22:15–18. Care sunt
asemænærile sau deosebirile? 

Meditafli øi scriefli despre modul în care
testele øi încercærile ne întæresc credinfla

În ce mod ne întæresc credinfla în Hristos încercærile ca cea a lui
Avraam øi Isaac? Explicafliile din secfliunea „Sæ înflelegem scrip-
turile“, de mai sus, v-ar putea ajuta sæ gæsifli ræspunsul. 

În Genesa 23, citim cæ Sara a murit. Sara a fost prima din
familia lui Avraam care a fost îngropatæ în pæmântul pe ca-
re l-a fægæduit Dumnezeu. 

Genesa 23

Sara moare

E

D

C

B

Jertfa Fiului
lui Dumnezeu

Avraam
øi Isaac

Sæ studiem scripturile

Prezentafli-l pe Avraam

Imaginafli-væ cæ dumneavoastræ conducefli o adunare øi Avraam
este vorbitorul. Scriefli cum l-afli prezenta øi menflionafli detaliile
despre viafla lui pe care le considerafli cele mai importante øi im-
presionante. 

Care credefli cæ sunt cele mai importante calitæfli pe care tre-
buie sæ le aibæ persoana cu care væ cæsætorifli? În cine afli avea
încredere în alegerea unui partener de cæsætorie? 

Preøedintele Spencer W. Kimball a spus: „Cel mai mærefl øi
unic factor care influenfleazæ ceea ce vefli fi mâine, activita-
tea, atitudinea, chiar øi destinul dumneavoastræ... este acea
hotærâre pe care o luafli... atunci când cerefli acelei persoane
sæ væ fie tovaræø pe viaflæ. Aceasta este cea mai importantæ
hotærâre din întreaga dumneavoastræ viaflæ! Nu conteazæ
unde mergefli la øcoalæ sau ce materii vefli studia sau care
væ este specializarea sau cum væ vefli câøtiga cele necesare
traiului. Acestea, deøi importante, sunt elemente minore
øi nimic nu se comparæ cu hotærârea importantæ pe care o
luafli când cerefli cuiva sæ væ fie tovaræø în eternitate“ (The
Teachings of Spencer W. Kimball, Edward L. Kimball,
ed. [1982], p. 301).

Alegerea unui partener de cæsætorie este importantæ pentru
tofli oamenii, dar mai ales pentru aceia care doresc binecu-
vântærile legæmântului avraamic, care include promisiunea
familiei eterne. Dacæ un sofl øi o soflie acceptæ øi respectæ,
amândoi, legæmântul avraamic, care este pe deplin primit
în templu, ei pot avea binecuvântarea unei familii eterne.
Pe mæsuræ ce citifli, observafli eforturile care se fac pentru a-i
da posibilitatea lui Isaac sæ se cæsætoreascæ în legæmânt øi
ajutorul dat de Domnul. Gândifli-væ ce efort suntefli dornic
sæ facefli pentru a væ cæsætori în legæmânt øi cum v-ar putea
ajuta Domnul. 

Sæ înflelegem scripturile

Genesa 24

Juræmânt (vv. 8, 41) – poruncæ
øi promisiune

Având cu el (v. 10) – având în
grijæ

Izbândæ (v. 12) – succes

Adæpætoare (v. 20) – loc în care
animalele beau apæ 

Sæ vadæ (v. 21) – sæ øtie

Nutrefl (vv. 25, 32) – hranæ
pentru animale

Care n-a pæræsit (v. 27) – care
a avut

Nu mæ oprifli (v. 56) – nu stafli
în calea mea

Genesa 24

O soflie pentru Isaac

A
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Cu ce fel de persoanæ dorifli sæ væ cæsætorifli?

1. Întocmifli o listæ cu ceea ce afli aflat despre Rebeca din Genesa
24 øi ce o fæceau o soflie potrivitæ pentru Isaac. 

2. Scriefli despre o træsæturæ de caracter menflionatæ în lista întoc-
mitæ pe care dorifli s-o aibæ soflul/soflia dumneavoastræ øi ex-
plicafli de ce. 

În Genesa 25, ni se spune cæ, dupæ ce Sara a murit, Avraam
a luat o altæ soflie øi a avut mulfli copii. În acest capitol, ni
se vorbeøte, de asemenea, despre moartea øi îngroparea sa.
Este datæ o scurtæ listæ a urmaøilor lui Ismael øi, apoi, ni se
relateazæ povestea naøterii lui Esau øi Iacov, cei doi fii ge-
meni ai lui Isaac øi Rebeca. Povestea lui Esau øi Iacov ridicæ
întrebæri importante pe care ar trebui sæ øi le punæ fiecare
dintre noi: Cum mæ simt øtiind cæ m-am næscut având ca
moøtenire legæmântul avraamic? Cât de mult prefluiesc
acest legæmânt? 

Sæ înflelegem scripturile

Genesa 25:19–34

Genesa 25:30–34 – Esau øi-a vândut dreptul de
întâi næscut
În cultura acelei perioade de timp, fiul næscut primul primea
„dreptul de întâi næscut“, care includea dreptul de a prezida în
familie øi de a lua o parte dublæ din bunurile øi pæmântul tatælui
când tatæl murea. Apoi, fiul ce avea dreptul de întâi næscut se
putea îngriji de restul familiei, inclusiv de væduva tatælui sæu.
Revelaflia pe care a primit-o Rebeca referitor la cei doi fii ai ei a
pregætit-o probabil pentru a înflelege cæ nu era absolut necesar
ca aceastæ tradiflie sæ fie pusæ în practicæ øi în familia ei. Primirea
dreptului de întâi næscut în legæmânt nu era rezultatul ordinii

Stearpæ (v. 21) – nu putea sæ
aibæ copii

Pentru ce mai sunt însærcinatæ
(v. 22) – de ce se întâmplæ
aceasta

La ieøirea din pântecele tæu –
(v. 23) – la naøtere

Manta (v. 25) – îmbræcæminte

Îndemânatic (v. 27) – priceput

Vânatul (v. 28) – carnea ani-
malelor vânate de Esau

Rupt de obosealæ (vv. 29–30)
– epuizat øi înfometat

Genesa 25

Care este valoarea 
legæmântului? 

A

Sæ cugete (v. 63) – sæ se gân-
deascæ, rugându-se, la lucruri

Mæhrama (v. 65) – pânzæ
pentru acoperirea feflei, purta-
tæ în societate de o femeie ne-
cæsætoritæ

naøterii, ci al neprihænirii. Relatarea din Genesa 25:29–34 ne poa-
te ajuta sæ înflelegem de ce i s-a spus Rebecæi sæ se aøtepte ca cel
mai tânær copil sæ primeascæ dreptul de întâi næscut. Unii oa-
meni îl criticæ pe Iacov pentru cæ „a profitat“ de fratele lui, dar
noi nu cunoaøtem întreaga poveste. Relatarea ne aratæ cât de
puflin prefluia Esau dreptul de întâi næscut øi binecuvântarea de
a fi primul fiu næscut în familia de legæmânt al lui Avraam øi cæ
Iacov dorea acele binecuvântæri. 

Sæ studiem scripturile

Cum se întâmplæ astæzi? 

Esau a dat ceva ce ar fi fost de mare prefl pentru el în viitor
(dreptul de întâi næscut) pentru ceva de micæ valoare, care putea
fi obflinut pe loc, øi øi-a satisfæcut o dorinflæ de moment (foamea).
Scriefli despre modurile în care oamenii de astæzi renunflæ la
oportunitæflile øi binecuvântærile eterne pentru ceva lumesc sau
ceva care satisface o dorinflæ de moment. 

În Genesa 26, citim despre felul în care Domnul i-a adus
prosperitate lui Isaac øi despre faptul cæ a înnoit legæmântul
avraamic cu el (vezi vv. 3–5, 23–25). În capitolul 26, ni se
spune, de asemenea, despre alte experienfle pe care Isaac le-a
træit øi care au fost similare cu cele întâmplate tatælui sæu,
Avraam (vezi vv. 6–11, 19–22, 26–31). Ultimele versete din
acest capitol ne spun cum Esau a hotærât sæ se cæsætoreascæ
în afara legæmântului øi cæ aceastæ hotærâre i-a întristat pe
Isaac øi Rebeca. 

Unii oameni cred cæ ei pot primi binecuvântæri færæ a se
supune poruncilor ce se referæ la acele binecuvântæri. Ei se
înøealæ (vezi D&L 130:20–21). În Genesa 25:29–34, citim
cæ Esau s-a îngrijit mai mult de satisfacerea dorinflelor
personale de moment decât de responsabilitæflile øi binecu-
vântærile calitæflii de fiu næscut primul în legæmânt. În
Genesa 26:34–35, Esau a arætat din nou cât de puflin pre-
fluia legæmântul, alegându-øi o soflie din afara legæmântu-
lui. Cunoaøterea acestor douæ lucruri despre Esau væ ajutæ
sæ înflelegefli ce s-a întâmplat în Genesa 27. Trebuie sæ înfle-
legem cæ Esau nu era pregætit pentru binecuvântærile pe
care Isaac dorea sæ i le dea. 

Trebuie sæ reflinefli, de asemenea, cæ binecuvântærile promise
lui Iacov în Genesa 27 erau condiflionate – însemnând cæ
ele erau promise lui Iacov numai dacæ el træia respectând
legæmântul. Binecuvântærile nu erau de la sine înflelese.
Pe mæsuræ ce citifli Genesa 28–35, cæutafli ce a fæcut Iacov
pentru a se asigura cæ binecuvântærile promise aveau sæ se
împlineascæ. 

Genesa 26–27

Iacov a primit
binecuvântærile legæmântului

A

30



Sæ înflelegem scripturile

Genesa 27

Genesa 27 – O binecuvântare furatæ? 
Deøi Isaac credea cæ îl binecuvânta pe Esau, atunci când a înfleles
cæ îl binecuvântase pe Iacov, el nu a schimbat binecuvântarea øi
nici nu l-a blestemat pe Iacov (vezi Genesa 27:33). Se pare cæ Isaac
a acceptat cæ Domnul l-a inspirat sæ binecuvânteze persoana po-
trivitæ. Povestea lui Iacov øi a lui Isaac ne ajutæ sæ înflelegem cæ
Domnul îi inspiræ pe slujitorii Sæi sæ împlineascæ voinfla Lui în
ciuda slæbiciunilor lor sau a cunoaøterii incomplete a unei situaflii.

Lui Iacov i s-au promis binecuvântæri în perioada în care se des-
fæøoaræ evenimentele din Genesa 27, dar acele binecuvântæri nu
au fost împlinite pânæ când el nu s-a supus poruncilor, ceea ce a
permis ca acele binecuvântæri sæ devinæ realitate în viafla sa.

Sæ studiem scripturile

Dafli-i un sfat lui Esau

Imaginafli-væ cæ suntefli un prieten al lui Esau øi avefli ocazia de
a-i vorbi dupæ desfæøurarea evenimentelor prezentate în Genesa
27. Având în vedere ceea ce afli învæflat din Genesa 25–27, ajutafli-l
pe Esau sæ înfleleagæ de ce a primit Iacov binecuvântærile legæ-
mântului øi propunefli ce ar trebui sæ facæ Esau. 

În Genesa 27, Isaac l-a binecuvântat pe Iacov ca el sæ aibæ
urmaøi øi sæ fie stæpânul fratelui sæu mai mare, Esau.
Totuøi, cele mai mari binecuvântæri pe care le putea obfline
Iacov erau binecuvântærile legæmântului fæcut cu bunicul
sæu, Avraam, øi cu tatæl sæu, Isaac. În Genesa 28, Domnul
l-a învæflat pe Iacov mai multe despre legæmânt øi binecu-
vântærile lui. 

Genesa 28

Experienfla sacræ a lui Iacov

A

Tolba (v. 3) – geantæ în care se
pæstreazæ sægeflile

Cum îmi place, gustoasæ (vv.
4, 7, 9, 17, 31) – plæcutæ la gust

Nu l-a cunoscut (v. 23) – nu
øi-a dat seama cæ era el

Græsimea (v. 28, 39) – prospe-
ritatea

Vicleøug (v. 35) – înøelæciune

M-a înøelat (v. 36) – mi-a luat
locul sau lucrurile

Înzestrat (v. 37) – binecuvântat

Te vei ræscula (v. 40) – vei
avea ocazia de a pune stæpâ-
nire pe pæmânt

Vei scutura jugul lui de pe
gâtul tæu (v. 40) – nu vei mai
fi slujitorul lui

Mânia (v. 44) – furia
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Genesa 28

Genesa 28:10–28 – Iacov la Betel
Nu øtim cu siguranflæ cum aræta scara din visul lui Iacov. În orice
caz, scara simbolizeazæ „urcarea“ la cer prin mijloace asigurate
de Dumnezeu øi administrate de slujitorii Sæi (îngerii). 

Vârstnicul Marion G. Romney ne-a învæflat cæ treptele scærii re-
prezintæ legæmintele pe care le facem cu Dumnezeu øi care ne
duc mai aproape de El. El a spus, de asemenea: „Templele sunt
pentru noi tofli ceea ce a fost Betel pentru Iacov“ („Temples –
The Gates to Heaven“, Ensign, mart. 1971, p. 16). Templele sunt
„munflii Domnului“ unde mergem sæ ne înælflæm deasupra lu-
crurilor acestei lumi, sæ ne apropiem mai mult de Dumnezeu øi
cer øi sæ învæflæm cum sæ ajungem în prezenfla Lui pentru tot-
deauna. Rânduielile pe care le primim în templu sunt esenfliale
pentru exaltarea noastræ; deci, templul este „poarta“ cætre
Dumnezeu øi viafla veønicæ. 

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli una dintre urmætoarele activitæfli (A–B) pe mæsuræ ce
studiafli Genesa 28. 

Identificafli promisiunile

În Genesa 28, Isaac i-a
promis lui Iacov
anumite binecuvântæri,
Domnul i-a promis lui
Iacov anumite binecu-
vântæri øi Iacov a pro-
mis Domnului cæ va
face anumite lucruri.
Identificafli promisiunile
din acest capitol øi no-
tafli-le într-un tabel simi-
lar celui prezentat. 

Desenafli scara dumneavoastræ spre cer

1. Desenafli o scaræ (oricare dintre cele prezentate mai sus) în ca-
ietul dumneavoastræ. Scriefli pe treptele ei rânduielile pe care
trebuie sæ le primifli øi legæmintele pe care trebuie sæ le facefli
cu Dumnezeu pentru a obfline viafla veønicæ. 

B

Iacov a
promis

Domnului
(vezi vv. 20–22)

Domnul i-a
promis

lui Iacov
(vezi vv. 13–15)

Isaac i-a
promis

lui Iacov
(vezi vv. 3–4)

A

Pæzi (v. 15) – veghea øi bine-
cuvânta

Înfricoøat (v. 17) – sfânt

Stâlp (vv. 18, 22) – altar
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2. Arætafli desenul pærinflilor dumneavoastræ sau conducætorilor
Bisericii pentru a verifica dacæ afli omis ceva. 

3. Scriefli ce facefli chiar acum în viafla dumneavoastræ pentru a
obfline aceste legæminte sau ce facefli pentru a fi demn de bine-
cuvântærile legæmintelor pe care le-afli fæcut deja. 

În Genesa 32, vefli citi cum Domnul a schimbat numele lui
Iacov în Israel. Discutæm, deseori în Bisericæ, despre „cele
douæsprezece triburi ale lui Israel“ care se referæ la cei dois-
prezece fii ai lui Iacov (Israel) øi descendenflii lor. În Genesa
29–30, ni se relateazæ despre cæsætoriile lui Iacov øi naøterea
a unsprezece din cei doisprezece fii ai sæi. 

Sæ înflelegem scripturile

Genesa 29

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A sau B pe mæsuræ ce studiafli Genesa 29. 

Punefli-væ în locul lor

Imaginafli-væ cæ suntefli Iacov, Lea sau Rahela. Scriefli unui prieten
apropiat sau unui membru al familiei, care locuieøte în alt loc, øi
descriefli relatarea din Genesa 29 ca øi cum afli fi acea persoanæ. 

A

Terah

AvraamNahor Haran

Lot Milca Sarai IscaIsaacBetuel

Laban Rebeca Iacov

Lea Rahela

Soarele este sus (v. 7) –
mijlocul zilei

Le pæzea (v. 9) – veghea
asupra lor

A stat (v. 14) – a locuit

Degeaba (v. 15) – pentru nimic

Ochii slabi (v. 17) – ochi care
sunt delicafli øi plæcufli

Sæ intru la ea (v. 21) – sæ fiu
soflul ei (sæ intru în cortul ei øi
sæ locuiesc cu ea) 

Ispræveøte sæptæmâna cu
aceasta (vv. 27–28) – ræmâi cæ-
sætorit cu ea øi aøteaptæ înche-
ierea celebrærii cæsætoriei, cu
durata de o sæptæmânæ, înainte
de a face ceva

Stearpæ (v. 31) – nu putea sæ
aibæ copii

Genesa 29

Copiii lui Iacov, partea 1

Care este preflul unei cæsætorii bune? 

1. În vechime, un bærbat îi plætea
tatælui femeii pentru dreptul de
a se cæsætori cu fiica lui. Pentru
cæ Iacov avea pufline bunuri
sau deloc, ce a fæcut el pentru
a plæti pentru dreptul de a se
cæsætori cu Lea øi Rahela? 

2. Explicafli de ce afli vrea sau de
ce nu afli vrea sæ facefli ce a fæ-
cut Iacov pentru a avea o anu-
mitæ soflie. 

3. Scriefli care credefli cæ este, as-
tæzi, „preflul“ unei cæsætorii
eterne bune. 

Sæ înflelegem scripturile

Genesa 30

Genesa 30:25–43 – Iacov prosperæ
În Genesa 30, citim cæ Iacov a cæutat sæ se întoarcæ pe pæmântul
tatælui lui. El l-a întrebat pe Laban dacæ putea sæ ia cu sine lu-
crurile pe care le obflinuse prin muncæ. Într-un mod miraculos,
Domnul a fæcut ca Iacov sæ prospere, aøa încât el a putut avea
mult mai mult decât ar fi vrut Laban sæ-i dea. 

Sæ studiem scripturile

Copiii lui Iacov

Întocmifli o planøæ cu fiii lui Iacov, care sæ arate ca cea de mai jos.
Pentru a complet planøa, va trebui sæ cæutafli în Genesa 29:31–35.
Ultimul fiu al lui Iacov, Beniamin, s-a næscut când Iacov era la o
vârstæ înaintatæ; povestea naøterii lui Beniamin se aflæ în Genesa
35. Putefli læsa loc în planøæ pentru a-l include mai târziu. Scriefli
numele fiilor în ordinea în care s-au næscut potrivit scripturilor.
Putefli, de asemenea, sæ subliniafli sau sæ colorafli numele fiecærui
fiu, atunci când apare prima oaræ în versete. Dacæ marcafli scrip-
turile în acest fel, putefli vedea uøor fiecare nume când vefli citi
scripturile data urmætoare. 

A

A pismuit (v. 1) – a fost ge-
loasæ pe

Sæ nascæ pe genunchii mei
(v. 3) – sæ aibæ copii pentru
mine ca slujitoare a mea

Biruit (v. 8) – învins

Mandragorele (v. 14–16) –
fructul iubirii; avea gust øi

miros plæcute øi se presupu-
nea cæ asiguræ conceperea

Mi-a dat (v. 20) – m-a binecu-
vântat

Dar (v. 20) – cadou sau re-
compensæ

Ocara (v. 23) – ruøine øi tristefle

Genesa 30

Copiii lui Iacov, partea 2

B
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În Genesa 31, Domnul i-a poruncit lui Iacov sæ se întoarcæ
în flara în care se næscuse øi care îi fusese promisæ prin legæ-
mânt. Când Iacov a pornit spre casæ, Laban øi fiii sæi s-au
supærat. Ei considerau cæ Iacov a luat cu el bunuri care îi
aparflineau lui Laban øi erau invidioøi pentru cæ Dumnezeu
îl ajutase pe Iacov sæ prospere. Laban era furios øi pentru cæ
Iacov îi luase fiicele. Citim, de asemenea, cæ Laban îl tratase
nedrept pe Iacov øi pe propriile fiice în timpul celor 20 de ani
cât Iacov træise alæturi de el. De fapt, el chiar a refuzat sæ
dea fiicelor sale moøtenirea care le revenea de drept. Într-o
încercare de a-øi revendica moøtenirea, Rahela a pæræsit fli-
nutul tatælui ei luând cu ea micii lui idoli, care conflineau
descrierea legalæ a proprietæflilor ei. Laban l-a urmærit pe
Iacov øi familia sa øi ei au discutat despre felul în care Laban
l-a tratat pe Iacov øi de ce el a hotærât sæ se întoarcæ acasæ.
În cele din urmæ, Laban øi Iacov øi-au promis cæ nu-øi vor
face ræu unul altuia øi cæ Iacov va trata cu blândefle pe fiicele
øi nepoflii lui Laban. 

Care era relaflia dintre Iacov øi Esau când Iacov a plecat sæ-
øi gæseascæ o soflie (vezi Genesa 27:41–45)? Dacæ afli fi fost
Iacov, ce sentimente afli fi avut gândindu-væ cæ mergefli aca-
sæ? Ce afli fi fæcut în legæturæ cu situaflia în care væ aflafli? 

Genesa 32

Cælætoria lui Iacov cætre casæ

Genesa 31

Iacov pleacæ din Padan-Aram

Motivul pentru care
a fost dat acel nume

Lea a fost ferici-
tæ cæ i-a putut
da un fiu lui Iacov,
chiar dacæ ea nu
se simflea iubitæ. 

Înflelesul numelui

Vedefli fiu

Mama

Lea

Numele
copilului

Ruben

Simeon

Levi

În Genesa 32–33, ni se spune povestea întoarcerii lui Iacov
øi ce a fæcut el pentru a pregæti întâlnirea cu Esau. Pe mæsuræ
ce citifli, gândifli-væ ce putefli învæfla din aceastæ poveste
despre cum se poate îmbunætæfli o relaflie care a mers prost. 

Sæ înflelegem scripturile

Genesa 32

Sæ studiem scripturile

Punefli în practicæ cuvintele profeflilor
moderni

Meditafli la urmætoarea declaraflie a preøedintelui Spencer W.
Kimball øi scriefli, apoi, cum s-ar putea aplica aceasta în cazul
unora dintre lucrurile pe care le-a fæcut Iacov în Genesa 32:1–23. 

„Dacæ vom pleda în favoarea pæcii, având inifliativæ în rezolva-
rea neînflelegerilor, dacæ vom putea ierta øi uita din toatæ inima,
dacæ ne vom putea curæfla sufletele de pæcat, învinuiri, amæræ-
ciune øi vinæ înainte de a arunca o piatræ în alflii, dacæ vom ierta
toate jignirile reale sau imaginare înainte de a cere iertare pentru
propriile noastre pæcate, dacæ ne vom plæti datoriile, mari sau
mici, înainte de a face presiuni asupra datornicilor noøtri, dacæ
vom reuøi sæ ne curæflæm ochii de bârnele orbitoare înainte de a
exagera paiele din ochii altora, ce lume glorioasæ va fi aceasta!“
(în Conference Report, oct. 1949, p. 133).

Ce înseamnæ aceasta? 

1. Citifli Enos 1:1–5 din Cartea lui Mormon øi spunefli ce credefli
cæ înseamnæ a „lupta“ în fafla Domnului? 

2. De ce credefli cæ Iacov se lupta în fafla Domnului? (Versetele
9–12 væ pot ajuta.) 

3. Ce væ spune numele lui Iacov despre lupta lui în fafla lui
Dumnezeu? (Citifli Genesa 27:36, în care se sugereazæ cæ nu-
mele sæu înseamnæ „Cel ce ia locul“, øi Genesa 25:29, în care
se spune cæ numele sæu înseamnæ „Cel ce fline de cælcâi“.) 

B

A

Tabæra (v. 2) – locul, oøtirea 

Spæimântat (v. 7) – îngrijorat

Toiagul (v. 10) – ciomag care
ajutæ la mers sau care este fo-
losit de pæstor pentru a con-
duce animalele

A petrecut noaptea (vv. 13,
21) – a dormit, a ræmas peste
noapte

Din ce mai avea cu el (v. 13)
– din posesiunile lui

Potoli (v. 20) – calma

Vadul (v. 22) – râul

Nu poate birui (v. 25) – nu
poate învinge

Ai fost biruitor (v. 28) – ai în-
vins

Am scæpat cu viaflæ (v. 30) –
am fost salvat

Vâna (v. 32) – tendon care
leagæ muøchiul de os
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Sæ înflelegem scripturile

Genesa 33

Sæ studiem scripturile

Punctul de vedere al lui Esau

Prezentafli în scris relatarea din
Genesa 32–33 ca øi cum afli fi
Esau. Descriefli sentimentele pe
care le-afli avut faflæ de Iacov cu
20 de ani în urmæ øi sentimentele
pe care le avefli în momentul în
care se desfæøoaræ evenimentele.
Folosifli informafliile din Genesa
33 pentru ca relatarea sæ fie cât
mai exactæ posibil. 

În ultima parte din Genesa 33, se spune cæ Iacov s-a aøezat
pentru o vreme într-o zonæ numitæ Sihem. În Genesa 34, se
povesteøte cum un bærbat pe nume Sihem a obligat-o pe Dina,
fiica lui Iacov, sæ aibæ relaflii sexuale cu el. Acest lucru i-a
mâniat pe fraflii Dinei. Doi dintre ei, Simeon øi Levi, au pus
în aplicare un plan care a avut ca rezultat moartea lui Sihem
øi a altor bærbafli din oraø. Iacov a fost foarte supærat din
cauza faptelor lor. 

Genesa 34

Ræzbunarea fiilor lui Iacov

A

În frunte (v. 2) – în faflæ

La urmæ (v. 2) – în spate

A stæruit de el (v. 11) – l-a în-
demnat insistent

Micøori (v. 13) – tineri

Le-am sili la drum (v. 13) –
le-am obliga sæ meargæ prea
repede øi mult

S-o ia înaintea (v. 14) – sæ
meargæ pe alt drum

Parte de ogor (v. 19) – bucatæ
de pæmânt

A ridicat (v. 20) – a fæcut

Genesa 33

Iacov îl întâlneøte pe Esau

Sæ înflelegem scripturile

Genesa 35

Sæ studiem scripturile

Pregætifli-væ sæ mergefli la Casa Domnului

În ebraicæ, Betel înseamnæ „Casa lui Dumnezeu“ (vezi Genesa
28:19). Betel a fost pentru Iacov ceea ce sunt templele pentru noi
astæzi. Cunoscând aceasta, ce ne învaflæ Genesa 35:1–5 despre
mersul la templu? 

Comparafli ceea ce Domnul a spus lui Iacov
cu ceea ce El a spus altora

Citifli ce a spus Domnul lui Avraam în Genesa 12:1–3; 15:17–21;
17:1–8; 22:15–18. Care este diferenfla sau asemænarea dintre aces-
te cuvinte øi ceea ce Domnul a spus lui Iacov în Genesa 35:9–12? 

Genesa 36–37

Iosif øi haina pestriflæ

B

A

Dumnezeii stræini (vv. 2, 4) –
idoli, statuete

Necazului (v. 3) – nenorocirilor

Groaza (v. 5) – teama, respectul

Se vor naøte din tine (v. 11) –
vor fi urmaøii tæi

Stâlp (vv. 14, 20) – altar

Culcat (v. 22) – a avut relaflii
sexuale

În Genesa 28, Iacov a avut o experienflæ spiritualæ foarte
importantæ într-un loc pe care l-a numit Betel. Atunci,
Domnul a promis sæ fie cu Iacov pentru ca el sæ se poatæ
întoarce øi sæ preaslæveascæ pe Domnul, din nou, în flara sa.
Dupæ mai bine de 20 de ani øi dupæ ce fæcuse 12 copii, el s-a
întors în acel loc sacru øi a avut o altæ experienflæ spiritualæ
importantæ. Pe mæsuræ ce citifli, gândifli-væ la tot ce afli învæflat
despre Iacov, tot ce s-a întâmplat de la ultima sa vizitæ la
Betel øi la modul în care experienflele lui Iacov ar fi putut
influenfla sentimentele sale faflæ de ce i-a promis Domnul de
data aceasta la Betel. 

Genesa 35

Iacov se întoarce la Betel
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Aducefli-væ aminte cæ, deøi Iosif era primul næscut al Rahelei,
el era al unsprezecelea fiu næscut. Chiar dacæ el era demn,
ne putem imagina ce simfleau ceilalfli zece frafli mai mari în
legæturæ cu faptul cæ el primise binecuvântærile dreptului
de întâi næscut. Pe mæsuræ ce citifli fiecare parte din Genesa
37, gândifli-væ care v-ar fi fost sentimentele dacæ afli fi fost
Iosif în acea perioadæ de timp. 

Sæ înflelegem scripturile

Genesa 37

Spunea vorbele lor cele rele
(v. 2) – aducea la cunoøtinflæ
faptele lor (ale fraflilor) rele

Prieteneascæ (v. 4) – bunæ

Snop (v. 7) – mænunchi de
spice

S-au aruncat cu fafla la pæ-
mânt înainte lui (vv. 7, 9) – s-

au înclinat pânæ la pæmânt
înainte lui

Împæræfleøti (v. 8) – domneøti,
conduci

Sæ cârmuieøti (v. 8) – sæ ai
putere

Mustrat (v. 10) – a încercat
sæ-l corecteze sau l-a dojenit

În Genesa 36, sunt enumerate numele multora dintre urmaøii
lui Esau (Esau este numit øi Edom în versetele 1, 43).
Urmaøii lui Esau s-au învecinat cu Iacov (Israel) de-a lungul
perioadelor istorice prezentate în Biblie øi s-au numit edomifli. 

Fiul care avea dreptul de întâi næscut devenea conducætorul
familiei la moartea tatælui sæu. El îøi asuma, de asemenea,
responsabilitatea de a se îngriji de alfli membri ai familiei.
Pentru a-øi îndeplini responsabilitatea, el primea ca moøte-
nire o parte dublæ din pæmânt øi bunuri. Datoritæ legæmân-
tului pe care Dumnezeu l-a fæcut cu Avraam, fiul cu
dreptul de întâi næscut avea øi responsabilitæfli spirituale.
(Pentru mai multe informaflii, vezi Ghidul pentru scripturi,
„Dreptul primului næscut“.) 

De obicei, fiul care era primul næscut primea dreptul de întâi
næscut. Totuøi, Ruben nu a ræmas demn de aceastæ onoare
(vezi Genesa 35:22; 1 Cronici 5:1). Ca prim næscut al Rahelei,
a doua soflie a lui Iacov, Iosif a primit dreptul de întâi næscut.
„Haina pestriflæ“, pe care Iacov i-a dat-o lui Iosif (vezi Genesa
37:3), reprezintæ, se pare, faptul cæ Iosif primise dreptul de
întâi næscut (vezi William Wilson, Old Testament Word
Studies [1978], la cuvântul „colour“, p. 82). 

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A–C) pe mæsuræ
ce studiafli Genesa 37. 

Alegefli un titlu pentru o biografie

Dacæ afli scrie biografia lui Iosif pânæ la sfârøitul capitolului 37
din Genesa, cum afli intitula-o? Explicafli de ce. 

Încercærile lui Iosif

1. Enumerafli încercærile cu care s-a confruntat Iosif în Genesa 37.

2. Ce sentimente credefli cæ a avut Iosif în legæturæ cu aceste în-
cercæri? 

3. Care este asemænarea dintre încercærile lui Iosif øi cele ale ti-
nerilor de astæzi? 

Înflelegefli mai bine cu ajutorul Cærflii lui
Mormon 

1. Explicafli de ce credefli cæ Iacov „nu voia sæ primeascæ nici o
mângâiere“ (v. 35).

Iosif a fost vândut ca sclav

Dotan

Sihem

Hebron

Memfis
0 50 mile

La Dotan, Iosif, care avea 17 ani, a fost arun-
cat într-o groapæ de cætre fraflii sæi øi, apoi,
vândut unei caravane de negustori ismaelifli. 

Ismaeliflii l-au dus pe Iosif în Egipt
øi l-au vândut ca sclav. 

Iosif l-a slujit pe Potifar
timp de 11 ani, a petre-
cut doi ani în închisoare
øi a fost apoi chemat
de faraon øi fæcut prim
ministru al Egiptului la
vârsta de 30 de ani. 

C

B

A

Sæ-l pizmuiascæ (v. 11) – sæ-l
invidieze 

S-au sfætuit (v. 18) – au plænuit

L-a scos din mâinile lor (v.
21) – l-a salvat

Sæ-l scape (v. 22) – sæ-l salveze

Ceatæ (v. 25) – grup

Tæmâie, leac alinætor øi smir-
næ (v. 25) – lucruri scumpe ce
urmau sæ fie vândute

L-au ascultat (v. 27) – au fost
de acord

Negustorilor (v. 28) – oame-
nilor de afaceri

Rupt (v. 29, 33–34) – sfâøiat

Øi-a pus un sac pe coapse (v.
34) – s-a îmbræcat în îmbræcæ-
minte aspræ (o tradiflie prin
care cineva îøi aræta tristeflea) 
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2. Iacov a pæstrat o bucatæ din haina lui Iosif, pe care i-o aduse-
seræ fiii sæi. Mai târziu, când a aflat cæ Iosif era în viaflæ, el a
profeflit despre urmaøii lui Iosif. Citifli aceastæ profeflie în Alma
46:24–25 øi explicafli-o cu propriile cuvinte. Aceastæ profeflie se
referæ nu numai la oamenii despre care se vorbeøte în Cartea
lui Mormon, ci øi la dumneavoastræ dacæ facefli parte din tri-
burile lui Efraim sau Manase (fiii lui Iosif). 

În Genesa 38, ni se spune povestea lui Iuda, al patrulea fiu al
lui Iacov (Israel), øi a ræutæflii sale. Citim cæ el s-a cæsætorit
în afara legæmântului øi nu s-a îngrijit de familia sa aøa cum
ar fi trebuit. Citim, de asemenea, cæ el a încælcat legea casti-
tæflii cu nora lui, deøi el nu a øtiut, la acea vreme, cæ era ea. 

În Genesa 39, însæ, ni se spune cum a cæutat Iosif sæ facæ bine
oamenilor. Deøi Iosif a fost un tânær credincios, el a trecut
prin încercæri mari. A fost chiar posibil ca el sæ nu-øi mai
vadæ niciodatæ familia. Cum v-afli fi simflit într-o situaflie si-
milaræ? Departe de cei de credinfla dumneavoastræ, ce afli fi
fæcut cu privire la crezurile øi practicile dumneavoastræ re-
ligioase? 

Odatæ, profetul Joseph Smith i-a spus vârstnicului George
A. Smith: „Sæ nu te descurajezi niciodatæ... [Dacæ] m-aø
afunda în cea mai adâncæ groapæ din Noua Scoflie øi munflii
Stâncoøi ar fi adunafli deasupra mea, aø rezista, mi-aø exerci-
ta credinfla øi mi-aø pæstra curajul øi aø ieøi la suprafaflæ,
deasupra a toate“ (în John Evans, Joseph Smith: An
American Prophet [1933], p. 9). Când citifli Genesa 39,
cæutafli lucrurile care aratæ ca Iosif a fost un exemplu în
sensul afirmafliei profetului Joseph. 

Sæ înflelegem scripturile

Genesa 39

Genesa 39:7–20 – Iosif øi soflia lui Potifar
Preøedintele Ezra Taft Benson a explicat acfliunile lui Iosif în
acest fel: 

Faraon (v. 1) – regele
Egiptului

Îi mergeau bine, sæ-i meargæ
bine (vv. 2–3, 23) – avea suc-
ces øi era binecuvântat

A cæpætat trecere (v. 4) – era
apreciat øi tratat bine

Mai mare peste casa lui (vv.
4–5) – conducætor, cineva care
exercitæ controlul în 

Frumos la staturæ (v. 6) – pu-
ternic

Culcæ-te (vv. 7, 10, 12, 14) – a
avea relaflii sexuale

Mi-a dat pe mânæ (v. 8) –
mi-a încredinflat

Sæ-øi batæ joc (vv. 14, 17) – sæ
insulte

Stæpânul lui (v. 16) – Potifar

Genesa 38–39

Neprihænirea lui Iosif

„Când Iosif a fost în Egipt, de ce a avut parte întâi în viaflæ – de
Dumnezeu, de slujba lui sau de soflia lui Potifar? Când ea a în-
cercat sæ-l seducæ, el a ræspuns imediat, spunând: ’Cum aø putea
sæ fac eu un ræu atât de mare øi sæ pæcætuiesc împotriva lui
Dumnezeu?’ (Genesa 39:9). 

Iosif a fost aruncat în închisoare pentru cæ-L pusese pe Dumnezeu
pe primul loc. Dacæ noi am fi puøi în fafla unei alegeri similare,
faflæ de cine am fi noi loiali în primul rând? Îl putem pune pe
Dumnezeu înainte de siguranflæ, pace, pasiuni, bunæstare øi ono-
rurile oamenilor? 

Când Iosif a fost obligat sæ aleagæ, el a dorit sæ facæ pe placul lui
Dumnezeu nu pe placul sofliei stæpânului sæu. Când ni se cere sæ
alegem, dorim sæ facem pe placul lui Dumnezeu sau al øefului,
învæflætorului, vecinului sau (prietenei) prietenului nostru?“ (în
Conference Report, apr. 1988, p. 4, sau Ensign, mai 1988, p. 4–5). 

Sæ studiem scripturile

Gæsifli ideea care se repetæ

1. Citifli versetele 2–3, 21, 23 øi gæsifli o expresie care este similaræ
în toate cele patru versete. (Putefli sublinia expresia în scriptu-
rile dumneavoastræ.) De ce credefli cæ era important ca Iosif sæ
øtie cæ acest lucru era adeværat? 

2. Ce a fæcut Iosif în Genesa 39 care a fæcut posibil ca expresia
din versetele 2–3 sæ fie adeværatæ øi în versetele 21, 23? 

Scripturæ de bazæ – Genesa 39:9

1. Ce motive a spus Iosif cæ are pentru a rezista invitafliei sofliei
lui Potifar de a fi imoral? 

2. Ce væ impresioneazæ mai mult la declaraflia øi faptele lui Iosif?
Cum afli putea folosi aceleaøi idei pentru a rezista ispitei în
propria viaflæ? 

În timp ce citifli Genesa 40–41, cæutafli mai multe moduri în
care „Domnul a fost cu Iosif“ (Genesa 39:21). Gândifli-væ
cæ nici una dintre reuøitele lui Iosif nu ar mai fi avut loc
dacæ Iosif ar fi cedat sofliei lui Potifar. Observafli, pe mæsuræ
ce citifli, cum Domnul a transformat ceea ce pærea a fi o si-
tuaflie grea într-una bunæ. 

Sæ înflelegem scripturile

Genesa 40

Paharnic (vv. 1–2) – slujitor
care avea grijæ de bæutura fa-
raonului

Temniflæ (vv. 3–4, 7) – închi-
soare

I-a pus sub privegherea lui
Iosif (v. 4) – l-a fæcut pe Iosif
responsabil pentru ei

Genesa 40

Iosif în închisoare

B

A
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Vise øi interpretæri

Facefli un tabel ca cel de mai jos øi trecefli în el visele paharnicu-
lui øi pitarului øi interpretærile pe care le-a dat Iosif. 

Exprimafli-væ pærerea

Pe baza a ceea ce øtifli despre viafla lui Iosif de pânæ acum, explicafli
de ce credefli cæ a putut el sæ interpreteze visele în acest capitol.

Cum v-afli simfli dacæ afli fi chemat în fafla conducætorului
flærii dumneavoastræ øi i-afli da un sfat? Ce afli crede øi ce afli
spune? Ce afli face dacæ afli deveni un conducætor al flærii
dumneavoastræ, depæøit în funcflie numai de preøedinte, rege,
reginæ sau prim ministru? În timp ce citifli Genesa 41, vedefli
ce a fæcut Iosif în aceste situaflii øi comparafli acfliunile sale
cu ceea ce afli fi fæcut dumneavoastræ. 

Sæ înflelegem scripturile

Genesa 41

Frumoase la vedere (vv. 2, 4,
18) – sænætoase

Urâte la vedere (vv. 3–4,
19–21, 26–27) – bolnave

Marginea (v. 3) – malul

Grase (vv. 5, 7) – coapte

Arse (vv. 6, 23, 27) – uscate

Înghiflit (vv. 7, 24) – mâncat

Am spus (v. 24) – am explicat

Va topi flara (v. 30) – se va fo-
losi toatæ hrana pe care o va
putea produce pæmântul, pæ-
mântul nu va putea produce
suficientæ hranæ

Este hotærât (v. 32) – este fæcut

Priceput (vv. 33, 39) – cu ju-
decatæ bunæ

Ani de beløug (v. 34) – ani cu
multæ hranæ

Genesa 41

Iosif øi Faraon

B

InterpretareCuprinsul visului

Paharnic

Pitar

A

Sæ tælmæceascæ, tælmæcirea
(vv. 8, 12, 16, 18, 22) – sæ spu-
næ înflelesul a ceva

Sæ dea læstari (v. 10) – sæ
creascæ, sæ dea frunze

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A–C) pe mæsuræ
ce studiafli Genesa 41. 

Descriefli sau desenafli

Descriefli sau desenafli cele douæ vise ale lui Faraon øi spunefli ce
au însemnat ele, potrivit interpretærii lui Iosif. 

Completafli urmætoarele propoziflii cu
propriile cuvinte

1. Dupæ ce Faraon i-a spus lui Iosif visul sæu, Iosif... 

2. Iosif a propus... 

3. Faraon l-a fæcut pe Iosif... 

4. Iosif a avut doi fii... 

Ce credefli cæ gândea el? 

1. Descriefli ce credefli cæ gândea øi simflea Iosif în legæturæ cu
viafla sa la sfârøitul capitolului 41, având în vedere modurile
în care Domnul l-a binecuvântat încæ din vremea când era cu
familia sa în Canaan. 

2. Ce sfat credefli cæ ar da Iosif altora cu privire la încercærile lor? 

3. Ar fi fost diferite evenimentele dacæ Iosif ar fi cedat sofliei lui
Potifar? 

Genesa 42

Fraflii lui Iosif merg în Egipt
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Provizia (v. 36) – rezerva

Numai scaunul de domnie
(v. 40) – numai regele,
împæratul

A fæcut provizii (v. 48) – a
depozitat

Au încetat (v. 49) – au renunflat

Roditor (v. 52) – prosper
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Sæ presupunem cæ cineva v-a trædat øi v-a provocat mari
probleme financiare în urma cærora afli pierdut tot ce aveafli.
Ulterior v-afli revenit øi afli devenit foarte bogat. Dupæ ce afli
devenit bogat, afli aflat cæ persoana care v-a fæcut ræu era,
acum, foarte særacæ øi aproape murea de foame. Ce afli simfli?
Ce afli face? De ce? 

Povestea lui Iosif din Genesa 42–45 se aseamænæ mult cu
situaflia pe care tocmai am descris-o. Povestea sa ar trebui
sæ ne facæ sæ ne gândim cum îi tratæm pe cei care au greøit
faflæ de noi. Pe mæsuræ ce citim, am putea privi relatarea din
perspectiva acelora care au greøit. Li s-a dat ocazia sæ se
schimbe? Ne dæ Domnul nouæ astfel de ocazii? Cæutafli
aceste idei în timp ce citifli capitolele 42–45. 

Sæ înflelegem scripturile

Genesa 42

Sæ studiem scripturile

Ce se întâmpla fraflilor lui Iosif? 

„Remuøcarea øi întristarea profundæ preced pocæinfla…

Suferinfla este o parte foarte importantæ a pocæinflei. O persoanæ
nu începe sæ se pocæiascæ pænæ când nu suferæ intens pentru
pæcatele ei“ (Spencer W. Kimball, The Teachings of Spencer W.
Kimball, pp. 87–88).

Având în vedere afirmafliile de mai sus, gæsifli lucruri în Genesa
42 care aratæ cæ fraflii lui Iosif începeau procesul de pocæire pen-
tru ceea ce-i fæcuseræ lui øi scriefli despre ele. Continuafli sæ le
cæutafli în timp ce citifli Genesa 43–44. 

Genesa 43

Fraflii lui Iosif se întorc în Egipt

A

Sæ nu i se întâmple vreo ne-
norocire (v. 4) – pentru cæ i se
putea întâmpla ceva

S-a fæcut cæ le este stræin (v. 7)
– nu le-a spus cine era

Locurile slabe ale flærii (vv. 9,
12) – cât de puflinæ hranæ poa-
te produce pæmântul (impli-
când cæ fraflii lui Iosif au venit
sæ vadæ dacæ egiptenii nu se
puteau apæra din cauza lipsei
de hranæ) 

Nu vefli ieøi de aici (v. 15) –
nu væ vefli întoarce acasæ

În temniflæ (v. 17) – în închi-
soare

Puse la încercare (v. 20) – do-
vedite a fi adeværate

Neliniøtea (v. 21) – durerea

Necazul (v. 21) – pedeapsa

Ni se cere socotealæ pentru
sângele lui (v. 22) – vom ræs-
punde pentru ce i-am fæcut

Merinde (vv. 25–26) – hranæ

Sæ stræbatefli (v. 34) – sæ mer-
gefli sæ cumpærafli øi sæ vindefli

Mæ lipsifli (v. 36) – îmi luafli

La sfârøitul capitolului 42 din Genesa, Iacov (Israel) era
hotærât sæ nu-l trimitæ pe Beniamin în Egipt, chiar dacæ
Simeon era întemniflat acolo. Pe mæsuræ ce citifli Genesa 43,
cæutafli ce l-a fæcut pe Iacov sæ-øi schimbe hotærârea. Ce cre-
defli cæ s-a întâmplat când Iosif øi-a væzut fratele mai mic? 

Sæ înflelegem scripturile

Genesa 43

Sæ studiem scripturile

Gæsifli împlinirea profefliei

Citifli din nou visele lui Iosif din Genesa 37:5–10. Scriefli în ce
moduri anume s-au împlinit ele în Genesa 42–43, incluzând ver-
setele în care credefli cæ se aratæ împlinirea acestor vise. 

La începutul relatærii despre Iosif øi fraflii sæi, fraflilor mai
mari nu pærea sæ le pese prea mult de ceea ce s-a întâmplat cu
fraflii mai mici øi nici nu pæreau prea preocupafli de sentimen-
tele tatælui lor. Observafli cæ aceste sentimente s-au schimbat.

Sæ înflelegem scripturile

Genesa 44

Ghicit (v. 5) – face preziceri
despre viitor

Robii (v. 9) – slujitori

Genesa 44

Iosif îi pune la încercare
pe fraflii sæi

A

Ne-a spus curat (v. 3) – ne-a
avertizat

Pentru ce mi-afli fæcut un
astfel de ræu (v. 6) – de ce afli
fost atât de cruzi

Despre noi (v. 7) – despre si-
tuaflia noastræ

Ræspund (v. 9) – sunt ræspun-
zætor. Iuda i-a promis lui Israel
cæ avea sæ stea în Canaan øi sæ-
øi dea viafla pentru Beniamin
dacæ acesta nu s-ar fi întors
din Egipt. 

Zæbovit (v. 10) – aøteptat, în-
târziat

Leac alinætor, miere, mirode-
nii, smirnæ, fisticuri øi migda-
le (v. 11) – lucruri scumpe

Lipsit (v. 14) – læsat færæ

Sæ ne ia robi (v. 18) – sæ ne
facæ sclavi

Econom (v. 19) – administrator
al averii

S-au aruncat cu fafla la pæmânt
(v. 28) – au îngenuncheat øi
øi-au plecat capetele în semn
de umilinflæ

I se rupea inima (v. 30) – a
avut sentimente puternice de
dragoste

A isprævit repede (v. 30) – a
terminat repede, s-a græbit

Sæ se stæpâneascæ (v. 31) –
sæ-øi controleze emofliile

Bucatele (v. 34 ) – hrana
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Ce simbolizeazæ aceastæ poveste? 

Preøedintele Brigham Young ne-a învæflat cæ „Iosif a fost rânduit
dinainte sæ fie salvatorul temporal al casei tatælui sæu øi seminflia
lui Iosif este rânduitæ sæ fie salvatoarea spiritualæ øi temporalæ a
întregii case a lui Israel în zilele din urmæ“ (Journal of Discourses,
7:290). Profetul Joseph Smith a fost un descendent direct al lui
Iosif, fiul lui Iacov; majoritatea membrilor Bisericii sunt descen-
denfli ai lui Efraim sau ai lui Manase, cei doi fii ai lui Iosif.. În ce
fel urmaøii din timpurile moderne ai lui Iosif (Biserica) fac spiri-
tual pentru casa lui Israel ceea ce el a fæcut temporal pentru fa-
milia sa în vechime? 

În ce fel urmeazæ Iuda modelul lui Hristos

Descriefli cum acfliunile lui Iuda din Genesa 44:18–34 se aseamænæ
cu acfliunile viitoare ale urmaøului sæu Isus Hristos. 

În Genesa 45, Iosif se face cunoscut fraflilor sæi. Înainte de a
citi, prezicefli cum vor reacfliona fraflii lui, egiptenii øi tatæl
lui Iosif, Iacov (Israel). Citifli øi vedefli ce s-a întâmplat cu
adeværat. 

Genesa 45

Iosif se face cunoscut
fraflilor sæi

B

A

Rupt (v. 13) – sfâøiat

Sæ ghiceascæ (v. 15) – sæ øtie ce
facefli færæ ca cineva sæ-i spunæ

Sæ ne îndreptæflim (v. 16) – sæ
ne scuzæm, explicæm

Nelegiuirea (v. 16) – pæcatul

Nedeslipit (v. 30) – foarte
apropiat, legat de dragoste
puternicæ

S-a pus chezæø (v. 32) – a pro-
mis sæ ræspundæ de

Sæ înflelegem scripturile

Genesa 45

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A sau B pe mæsuræ ce studiafli Genesa 45. 

Scriefli un rezumat în jurnal

Scriefli în jurnal un rezumat aøa cum væ imaginafli cæ l-ar fi
scris Iosif la sfârøitul zilei în care s-a fæcut cunoscut fraflilor sæi.
Menflionafli ce credefli cæ a înfleles el din viafla lui dupæ 20 de ani
de la momentul vânzærii sale în Egipt, inclusiv încercærile grele
prin care a trecut. 

Ce credefli cæ au spus ei? 

În Genesa 45:25–27, fraflii lui Iosif i-au spus lui Iacov ce s-a în-
tâmplat când au fost în Egipt. Cu siguranflæ, ei au fost obligafli sæ
evite unele pærfli ale relatærii, cum ar fi: ce s-a întâmplat cu adevæ-
rat cu Iosif când Iacov a crezut cæ murise. Imaginafli-væ cæ sun-
tefli Iuda øi scriefli ce i-afli fi spus lui Iacov cu aceastæ ocazie.
Includefli urmætoarele informaflii în ceea ce scriefli: cum s-au
schimbat sentimentele dumneavoastræ de-a lungul anilor (de
exemplu, comparafli Genesa 37:23–34 cu Genesa 43:3–10; 44:14–34);
ce evenimente v-au schimbat sentimentele; ce credefli despre
evenimentele din trecut; øi ce sentimente avefli în legæturæ cu ce-
ea ce s-a întâmplat în timpul cælætoriilor în Egipt, mai ales ulti-
ma datæ, când Iosif s-a fæcut cunoscut. 

B

A

Nu s-a mai putut stæpâni (v.
1) – nu øi-a mai putut contro-
la emofliile

Întristafli (v. 5) – îndurerafli

Nici aræturæ, nici seceriø (v. 6)
– nu se va cultiva, nici recolta

Izbævire (v. 7) – cale de scæpare

Vestea (v. 16) – povestea

Sæ nu væ paræ ræu (v. 20) – sæ
nu væ îngrijoreze 

Merinde (v. 21) – hranæ

S-a înviorat (v. 27) – a devenit
puternic
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Iacov credea cæ fiul sæu murise. El a aflat, dupæ 20 de ani,
cæ Iosif era în viaflæ øi cæ va avea prilejul sæ-øi vadæ din nou
fiul iubit. Nu putem decât sæ ne imaginæm cum a fost reîn-
tâlnirea celor doi (citifli Genesa 46:28–30). Acest capitol cu-
prinde, de asemenea, o listæ cu numele tuturor urmaøilor
lui Iacov (Israel), care au plecat în Egipt øi au træit acolo
(vezi vv. 8–27).

Sæ înflelegem scripturile

Genesa 46

Sæ studiem scripturile

Iosif: urmeazæ modelul lui Hristos

Un mod special în care unii profefli din vechime au depus mær-
turie despre Hristos a fost felul în care au træit sau ceea ce li s-a
întâmplat. Privind cu atenflie vieflile profeflilor, remarcæm anumite
tipare sau tipuri de evenimente care aveau sæ existe øi în viafla
lui Hristos sau de fapte pe care avea sæ le facæ sau lucruri pe ca-
re avea sæ le spunæ. În viafla lui Iosif în Egipt au existat multe
astfel de tipuri. 

Revedefli povestea lui Iosif (vezi Genesa 37–46). Întocmifli o listæ
cu cât mai multe detalii despre viafla lui Iosif care sunt asemænæ-
toare cu ce I s-a întâmplat lui Isus Hristos sau care ne învaflæ ceva
despre Salvator. Putefli discuta aceastæ activitate cu alflii pentru
a întocmi o listæ cât mai cuprinzætoare. Unii cursanfli au gæsit în
scripturi câte 15 pânæ la 20 de lucruri despre Iosif care reprezintæ
træsæturi ale lui Hristos. 

În Genesa 47, ni se spune ce s-a întâmplat în ultimii cinci ani
de foamete. Foametea devenise atât de mare încât oamenii

Genesa 47–48

Iacov îi adoptæ pe fiii lui Iosif

A

Vedenie (v. 2) – vis

Sæ-i dea de øtire (v. 28) – sæ-i
arate drumul

Cu ce væ îndeletnicifli (v. 33)
– cu ce væ ocupafli, ce lucrafli

Sunt o urâciune (v. 34) – sunt
considerafli ræi

Genesa 46

Tatæl øi fiul reunifli

îøi dædeau bunurile øi proprietæflile în schimbul alimentelor.
Datoritæ acestui schimb, Faraon a devenit treptat posesorul
a aproape tuturor lucrurilor din flaræ. 

Spre sfârøitul capitolului 47 din Genesa, Iacov se apropia
de momentul morflii sale. El avea o singuræ dorinflæ: sæ fie
îngropat în pæmântul pe care Dumnezeu i-l promisese lui,
stræmoøilor lui øi urmaøilor lui. 

Înainte de a muri, Iacov trebuia sæ atribuie responsabilitæflile
pe care le implica dreptul de întâi næscut. De obicei, fiul care
era primul næscut primea binecuvântarea øi responsabilitæ-
flile dreptului de întâi næscut. Totuøi, Isaac nu a fost, de fapt,
primul copil al lui Avraam. Iacov nu a fost primul næscut
al lui Isaac. Iosif era penultimul fiu ce i se næscuse lui Iacov.
Totuøi, tofli aceøti trei bærbafli au primit binecuvântærile
dreptului de întâi næscut. În Genesa 48, Efraim a primit
dreptul de întâi næscut în locul fratelui sæu mai mare,
Manase. Nu ni se spune de ce a fost ales Efraim. Noi øtim
cæ Dumnezeu alege potrivit legilor øi scopurilor Sale (vezi
D&L 130:20–21). Deøi Efraim a primit dreptul de întâi
næscut, binecuvântærile lui Manase sunt øi ele mari datoritæ
a ceea ce s-a promis tuturor urmaøilor lui Iosif (vezi Genesa
49:22–26; Deuteronom 33:13–17). În plus, ambii fii au fost
„adoptafli“ de Iacov (vezi Genesa 48:5). Datoritæ dreptului
de întâi næcut, Iosif era îndreptæflit sæ primeascæ o parte du-
blæ din întreaga moøtenire de la tatæl sæu, Iacov... Efraim a
fost desemnat sæ prezideze sau sæ conducæ familia lui Israel.
Efraim øi Manase au primit, fiecare, câte o parte din partea
dublæ a moøtenirii øi au devenit douæ dintre „triburile lui
Israel“. 

Genesa 49 cuprinde binecuvântærile date de profetul øi pa-
triarhul Iacov (Israel), înainte de a muri, celor doisprezece
fii ai sæi. Observafli în special binecuvântærile date lui Iuda,
printre ai cærui urmaøi se aflæ øi Isus Hristos, øi binecuvân-
tærile date lui Iosif, ai cærui urmaøi sunt popoarele despre

Genesa 49

Binecuvântæri patriarhale
pentru fiii lui Israel
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care se vorbeøte în Cartea lui Mormon øi majoritatea mem-
brilor Bisericii de dupæ restaurare. 

Pentru a înflelege mai bine acest capitol, este de folos sæ øtim
cæ, în forma originalæ în ebraicæ, acesta a fost scris în versuri.
Figura de stil folositæ cel mai des în scripturi, în special în
Vechiul Testament, este numitæ „paralelism“. În aceasta,
scriitorul sau vorbitorul spune ceva øi, apoi, repetæ acel lucru
folosind cuvinte diferite: Observafli cele douæ sintagme de la
sfârøitul versetului 11: 

• „Îøi spalæ haina în vin.“ 

• „Øi mantaua în sângele strugurilor.“ 

Sæ înflelegem scripturile

Genesa 49

Binecuvântærile lui Iacov pentru Iuda øi IosifBinecuvântærile lui Iacov pentru Iuda øi Iosif

dIuda I siIosif

Întâiul (v. 3) – cel mai bun

Vrednicie (v. 3) – cinste

Nævalnic (v. 4) – necugetat,
imprudent

Spurcat (v. 4) – fæcut necurat
(vezi Genesa 35:22) 

Unelte de silnicie (v. 5) – arme
ale violenflei

Ræutatea (v. 6) – egoism, lipsa
controlului asupra propriilor
sentimente

Se culcæ (vv. 9, 14) – se întinde

Îl scoalæ (v. 9) – îl trezeøte

Toiagul de domnie (v. 10) –
dreptul sau autoritatea de a
conduce

Limanul (v. 13) – portul, loc
sigur

Povaræ (v. 15) – greutate

Birului (v. 15) – muncii forflate

Næpârcæ (v. 17) – øarpe mic,
veninos

Bucate alese (v. 20) – lucruri
rare oferite regilor

Cerboaicæ (v. 21) – cæprioaræ

Vlæstarul unui pom (v. 22) –
ramuræ mare

L-au aflâflat (v. 23) – l-au
umilit mult

Au întrecut (v. 26) – sunt mai
mari

Pærinflilor (v. 26) – stræmoøilor

Se înalflæ (v. 26) – ajunge de-
parte

Sfâøie (v. 27) – mænâncæ cu
læcomie, obfline hranæ prin
violenflæ øi forflæ

Prada ræpitæ (v. 27) – lucrul
luat cu forfla

Øi-a dat duhul (v. 33) – a murit

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A–C) pe mæsuræ
ce studiafli Genesa 49. 

Identificafli binecuvântærile

Subliniafli numele celor doisprezece fii ai lui Israel în scripturile
dumneavoastræ, astfel încât sæ vedefli uøor unde se gæseøte bine-
cuvântarea fiecærui fiu. Scriefli despre lucrurile speciale promise
lui Iuda øi Iosif; douæ binecuvântæri par sæ se remarce dintre toate.

Binecuvântærile patriarhale

Binecuvântærile date în Genesa 49 se aseamænæ cu binecuvântæ-
rile patriarhale. Explicafli ce înseamnæ pentru dumneavoastræ bi-
necuvântarea patriarhalæ. 

sau
Explicafli de ce primim binecuvântarea patriarhalæ øi care sunt
condifliile pentru a o primi. 

În ce fel a fost împlinitæ aceastæ profeflie? 

Explicafli ce înseamnæ versetul 22 din Genesa 49. Citifli 1 Nefi
5:14–16; Iacov 2:25, în care se spune din ce trib se trag oamenii
despre care se vorbeøte în Cartea lui Mormon. Avefli în vedere,
de asemenea, cæ vârstnicul LeGrand Richards a spus cæ „dealu-
rile veønice“ menflionate în Genesa 49:26 se referæ la Americi
(vezi Conference Report, apr. 1967, p. 20).

Biblia este o cronicæ a casei lui Israel. Genesa înseamnæ
„începuturile“. Genesa este cartea începuturilor, în care
citim despre începutul lumii øi începutul casei lui Israel.
Genesa 50 este ultimul capitol din cartea Genesa øi relateazæ
despre moartea lui Israel (Iacov); în acest fel Genesa 50 este
„sfârøitul începutului“. 

O mare parte din Genesa 50 nu se aflæ în Biblie, dar partea
neinclusæ a fost revelatæ profetului Joseph Smith øi se gæseøte
în TJS, Genesa 50:24–38. Aceastæ relatare ne pregæteøte sæ
înflelegem mai bine Exodul pentru cæ acesta vorbeøte despre
Moise øi lucrarea sa. 

Sæ înflelegem scripturile

Genesa 50

Sæ îmbælsæmeze (vv. 2–3, 26) –
sæ pregæteascæ pentru îngropat 

Aria (v. 10) – loc în care se se-
paræ boabele de grâu de spice

Plângere (v. 10) – cuvinte
foarte triste øi plânset

Întoarce (v. 15) – ræzbuna

Genesa 50

Iacov øi Iosif mor

C

B

A
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TJS, Genesa 50:24–38

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A–D) pe mæsuræ
ce studiafli Genesa 50, inclusiv Traducerea lui Joseph Smith. 

De ce erau ei îngrijorafli? 

1. De ce credefli cæ au fæcut fraflii lui Iosif cele descrise în Genesa
50:14–21? 

A

Rodul coapselor mele (vv. 24,
26–27, 30–31) – urmaøii mei

Ramuræ (vv. 24–25) – grup

Aræta (v. 25) – face cunoscut

Væzætor (vv. 26–27, 29–30, 33)
– profet

Prefluit (v. 27) – respectat

Înfrângerea, înfrânfli (vv. 31,
33) – desfiinflarea sau distru-
gerea 

Pæstra (v. 34) – apæra împotriva
distrugerii

Încuviinflat (v. 37) – confirmat,
transformat în certitudine

2. Ce exemplu care-l aseamænæ cu Hristos a dat Iosif? 

Identificafli elementele profefliei lui Iosif

Enumerafli lucrurile din TJS, Genesa 50:24–38 pe care Iosif le-a
profeflit cæ se vor întâmpla familiei lui Israel? 

Gæsifli expresiile

1. În TJS, Genesa 50:31, se vorbeøte despre Biblie øi Cartea lui
Mormon. Care sunt termenii care se referæ la Biblie øi care sunt
termenii care se referæ la Cartea lui Mormon? 

2. Ce a spus Iosif cæ a fæcut (øi va face) Cartea lui Mormon? 

Cine este acest væzætor? 

Identificafli væzætorul la care se face referire în Genesa 50:30–33
øi explicafli ce a profeflit Iosif cæ va face acest væzætor. 

D

C

B

Cartea Exodul este
a doua dintre cele
cinci cærfli scrise de
Moise. În Exodul ci-
tim despre naøterea
lui Moise, chemarea
sa ca profet øi modul
în care el i-a condus
pe copiii lui Israel
afaræ din Egipt.
Exodul înseamnæ
„ieøire“ sau „plecare“.

De ce sæ citim Exodul? 
Existæ multe motive pentru care cartea Exodul este importantæ,
acum, pentru sfinflii din zilele din urmæ. În prima jumætate a cærflii
Exodul, ni se spune povestea inspiratæ a felului în care profetul
Moise i-a condus pe israelifli într-o miraculoasæ evadare din sclavie. 

Aflæm, de asemenea, despre evenimentele importante din istoria
religioasæ cum ar fi Paøtele, despærflirea Mærii Roøii øi primirea
celor zece porunci. Din învæflæturile din Exodul, putem câøtiga
credinfla cæ Domnul Îøi va conduce oamenii cætre El, ridicând
profefli care sæ-i învefle øi sæ-i conducæ, dându-le legea Sa, invi-
tându-i sæ facæ legæminte de a fline acea lege øi dându-le temple
în care sæ poatæ primi legæminte øi sæ-L preaslæveascæ mai pe
deplin. Domnul a promis cæ aceia care sunt oneøti øi credincioøi
pot intra în prezenfla Sa. 

Sæ ne pregætim sæ studiem Exodul
Existæ o perioadæ de timp, de la sfârøitul Genesei pânæ la înce-
putului Exodului, despre care nu este nimic scris în Biblie. În
aceastæ perioadæ de timp, copiii lui Israel s-au înmulflit øi au
prosperat în flinutul repartizat lor de cætre faraonul care domnea
în timpul lui Iosif. Dupæ mai mulfli ani, la putere a venit o nouæ

dinastie de faraoni, care nu avea respect pentru familia lui Iosif
øi care i-a fæcut sclavi pe israelifli. 

În prima parte din Exodul, ni se spune povestea lui Moise øi ro-
lul pe care l-a jucat el în eliberarea copiilor lui Israel din lanfluri-
le sclaviei (vezi capitolele 1–18). În restul cærflii Exodul, ni se
relateazæ cum au fost restabilite printre copiii lui Israel legile øi
legæmintele religioase øi preaslævirea. Aceste legi øi legæminte au
fost date pentru a-i pregæti pe israelifli sæ intre pe pæmântul pe
care Dumnezeu l-a promis lor ca urmaøi ai lui Avraam (vezi ca-
pitolele 19–40). 

Din pæcate, israeliflii s-au plâns deseori de modul în care
Dumnezeu le influenfla vieflile, rezultatul fiind revolta øi nesu-
punerea. Nemulflumirea øi revolta i-a împiedicat sæ primeascæ
toate binecuvântærile pe care Domnul dorea sæ le dea lor. Pe mæ-
suræ ce citifli, afli putea fi uimifli de cât de milos a fost Domnul
faflæ de israelifli – chiar øi când ei îøi arætau nemulflumirea faflæ
de El. (Pentru mai multe informaflii despre cartea Exodul, vezi
Ghidul pentru scripturi, „Exodul“.) 

Ce facefli atunci când øtifli cæ ceva este greøit, dar oameni
puternici øi importanfli væ spun sæ facefli acel lucru? În
Exodul 1, ni se spune despre exemplul unui grup de femei
care s-au confruntat cu o astfel de situaflie. 

Exodul 1

Moaøele curajoase
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Sæ înflelegem scripturile

Exodul 1

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitæflile A øi B sau activitatea C pe mæsuræ ce stu-
diafli Exodul 1. 

Completafli urmætoarele propoziflii

1. Faraon a fæcut ca viafla copiilor lui Israel sæ fie mai grea pen-
tru cæ... 

2. Faraon a poruncit moaøelor sæ... 

3. Moaøele nu s-au supus poruncilor lui Faraon pentru cæ... 

Identificafli principiul

Citifli Doctrinæ øi legæminte 3:7–8. Cum se aplicæ învæflæturile din
aceste versete faptelor moaøelor? Putefli scrie „Exodul 1:15–22“
pe marginea scripturilor lângæ versetele 7–8. 

Punefli în practicæ principiul

1. Scriefli ce credefli cæ este mai uøor, sæ te temi de ce gândesc
prietenii sau sæ te temi de Dumnezeu, øi explicafli de ce. 

2. Indicafli un mod în care credefli cæ oamenii de vârsta dumnea-
voastræ se tem de om mai mult decât de Dumnezeu. Scriefli, în
caiet, o scrisoare adresatæ unei persoane care se confruntæ cu
aceastæ problemæ pentru a o ajuta sæ înfleleagæ ce trebuie fæcut.
Folosifli, în scrisoare, ce afli învæflat din Doctrinæ øi legæminte
3:7–8 øi relatarea din Exodul 1. 

În Bisericæ, noi øtim cæ „un om trebuie sæ fie chemat de
Dumnezeu“ înainte ca el sæ-L poatæ reprezenta pe Dumnezeu
în fafla oamenilor (Articolele de credinflæ 1:5). În Faptele
apostolilor 7, se consemneazæ cæ Moise a øtiut, se pare, cæ el
avea sæ fie cel care va ajuta la scoaterea evreilor din Egipt. 

Exodul 2

Prima parte a vieflii lui Moise

C

B

A

Sæ ne arætæm dibaci faflæ de el
(v. 10) – sæ-l conducem într-un
fel care sæ fie spre folosul
nostru

Isprævnicei (v. 11) – persoane
care repartizeazæ munci grele

Aspræ robie (vv. 13–14) –
tratament crud, obligând la
muncæ foarte grea

Amaræ (v. 14) – grea

Moaøe (vv. 15–21) – femei care
ajutæ la aducerea pe lume a
copiilor

Scaunul de naøtere (v. 16) –
loc în care næøteau femeile

S-au temut de Dumnezeu
(v. 17, 21) – L-au cinstit pe
Dumnezeu mai mult decât
orice altceva

Vânjoase (v. 19) – puternice øi
sænætoase

În timp ce citifli Exodul 2, cæu-
tafli modurile în care Domnul
l-a pregætit pe Moise sæ facæ o
mare lucrare pentru poporul
sæu øi ce ar fi putut învæfla
Moise din experienflele sale.
Faptul cæ væ gândifli la expe-
rienflele lui Moise v-ar putea
ajuta, de asemenea, sæ væ gân-
difli la câteva moduri în care Îl
putefli sluji pe Domnul în via-
fla dumneavoastræ. Cum væ
pregætifli, acum, pentru înde-

plinirea acestor responsabilitæfli? Ce anume facefli pentru
a folosi la maxim aceste experienfle pregætitoare? 

Sæ înflelegem scripturile

Exodul 2

Sæ studiem scripturile

Obflinefli ajutor din Noul Testament

Citifli Faptele apostolilor 7:22–29; Evrei 11:24–27. Apoi, desfæøu-
rafli urmætoarele activitæfli. 

1. Explicafli cum condifliile în care a fost crescut l-au pregætit pe
Moise pentru a-i elibera pe copiii lui Israel. 

2. Explicafli ce încerca Moise sæ facæ atunci când a ucis un egiptean
(vezi Exodul 2:11–12). 

Pregætirea lui Moise

Pentru a înflelege mai pe deplin ce i s-a întâmplat lui Moise în
timp ce se afla în Madian, citifli Exodul 2:15–22. Citifli celælalt
nume al lui Reuel în Exodul 3:1 (vezi Exodul 2:18). Citifli apoi
Doctrinæ øi legæminte 84:6 pentru a vedea ce avea Reuel de oferit
lui Moise. Enumerafli, în caietul dumneavoastræ, cele trei expe-
rienfle pe care le-a avut Moise în Madian øi care credefli cæ au
avut un rol important în pregætirea sa pentru lucrarea sa cu co-
piii lui Israel. 

B

A

Frumos (v. 2) – plæcut la înfæ-
fliøare øi inteligent

A luat un sicriaø de papuræ
(v. 3) – a fæcut, din papuræ
sau frunze de palmier, un coø
în care nu pætrundea apa

Fetele care o însofleau (v. 5) –
slujitoarele

Bætea (vv. 11, 13) – lovea cu
intenflia de a ræni

Gemeau (v. 23) – plângeau

Din pricina (v. 23) – din cauza

A luat cunoøtinflæ (v. 25) – le-a
cunoscut situaflia

43



Sæ înflelegem scripturile

Exodul 3

Exodul 3:11–16 – „Eu sunt Cel ce sunt“ 
„Eu sunt Cel ce sunt“ este o formæ a numelui „Iehova“, unul
dintre numele lui Isus Hristos. Moise øi israeliflii au înfleles cæ
acest nume însemna cæ Dumnezeu era etern øi nu era creat de
om aøa cum au fost alfli dumnezei din acea vreme. Acest nume
a fost un mod prin care Domnul Se identifica pe Sine Însuøi ca
Dumnezeul Atotputernic, Adeværat øi Viu. Israeliflii au ajuns
sæ respecte mult acest nume øi au declarat cæ rostirea lui era
blasfemie. 

Ori de câte ori acest nume, Iehova, apare în textul evreiesc al
Vechiului Testament, el este cel mai adesea tradus cu „Domnul“.
În Noul Testament, un grup de evrei a cæutat sæ-L ucidæ pe Isus
pentru cæ El a mærturisit cæ El era „Eu sunt“ care vorbise lui
Moise øi altor profefli (vezi Ioan 8:58). Aceastæ referinflæ din
Noul Testament confirmæ faptul cæ Isus Hristos este Iehova,
Dumnezeul din Vechiul Testament. 

Sæ studiem scripturile

Aflafli mai multe despre Dumnezeu

În Exodul 3, ni se spune cæ Dumnezeu Se dezvæluie lui Moise øi
îl cheamæ sæ fie profet. Studiind capitolul 3, noi aflæm nu numai
ce a fost chemat Moise sæ facæ, ci øi despre Dumnezeu Însuøi. 

1. Descriefli ce aflafli despre Dumnezeu din ceea ce El a spus øi a
fæcut în Exodul 3. 

A

Pæøtea (v. 1) – veghea asupra

Nu se mistuia (v. 2) – nu în-
ceta sæ ardæ

V-am væzut (v. 16) – am ve-
gheat asupra voastræ

Spune (v. 18) – ruga

Îmi voi întinde mâna (v. 20)
– îmi voi folosi puterea

Vi s-a încredinflat vreodatæ o responsabilitate pe care afli simflit
cæ nu o putefli duce la îndeplinire cu succes pentru cæ nu væ
considerafli pregætit pentru ea? Dacæ vi s-a întâmplat acest
lucru, de ce afli încercat s-o ducefli la îndeplinire? Dacæ nu,
de ce afli avea nevoie pentru a încerca? În Exodul 3–4, ni se
relateazæ momentul în care Domnul l-a chemat pe Moise sæ
scoatæ pe copiii lui Israel din Egipt. Noi citim cæ Moise a sim-
flit cæ el nu era destul de pregætit pentru a-øi elibera poporul
øi citim apoi ce a fæcut Domnul pentru a-l întæri øi a-l ajuta.
Ce væ învaflæ Eter 12:27 despre promisiunea pe care Domnul
v-a fæcut-o dumneavoastræ øi, de asemenea, lui Moise? 

Exodul 3

Rugul aprins

2. Cum ar putea adeværurile pe care le-afli aflat despre Dumnezeu
în acest capitol sæ ajute pe cineva care se aflæ în robia pæcatului
(aøa cum Israel era în robie în Egipt) sau pe cineva care are de
îndeplinit o sarcinæ grea (aøa cum a fost cea a lui Moise). 

Vezi introducerea de la Exodul 3. 

Sæ înflelegem scripturile

Exodul 4

Sæ studiem scripturile

Øi dacæ nu mæ vor crede? 

Facefli un tabel ca cel pre-
zentat. Completafli tabelul
cu ce afli aflat din Exodul 4
despre problemele lui
Moise cu privire la misiu-
nea sa øi cu ce a fæcut
Domnul pentru a ajuta
la rezolvarea acestor pro-
bleme. 

Când facem ce este drept nu suntem, întotdeauna, ræsplætifli
imediat sau nu avem, imediat, succes în felurile în care dorim.
Sæ facem ceea ce øtim cæ este drept când ræsplata nu este
imediatæ sau când lucrurile par sæ se înræutæfleascæ în loc sæ
se îmbunætæfleascæ este un test important al credinflei (vezi
Eter 12:6). 

La sfârøitul capitolului 4 din Exodul, citim cæ Moise s-a
întors în Egipt øi a arætat semne øi a fæcut minuni pentru
poporul sæu. Ei au crezut în el øi pæreau neræbdætori sæ-l

Exodul 5

Faraon cu inima împietritæ

Cum a rezol-
vat Domnul
problema

Temerile, îndo-
ielile øi proble-
mele lui Moise

A

Lepros (v. 6) – care are lepræ
(o boalæ a pielii) 

Cu vorbirea uøoaræ (v. 10) –
bun orator

Mut (v. 11) – care nu poate
vorbi

Exodul 4

Moise se întoarce în Egipt
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urmeze în rolul sæu de eliberator. Pe mæsuræ ce citifli Exodul
5, observafli cum øi de ce s-a schimbat atitudinea oamenilor.
Gândifli-væ, de asemenea, ce afli face dumneavoastræ în con-
diflii similare. 

Sæ înflelegem scripturile

Exodul 5

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A øi, apoi, activitatea B sau C. 

Rezumafli capitolul

Rezumafli capitolul 5 din Exodul urmând exemplul de mai jos.
Terminafli fiecare frazæ cu propriile cuvinte. 

Moise øi Aaron i-au cerut lui Faraon... 
øi

Faraon a ræspuns prin... 
iar

israeliflii i-au spus lui Faraon... 
øi

Faraon a spus... 
iar

israeliflii i-au spus lui Moise øi Aaron... 

Scriefli în jurnal

Consemnafli ce afli fi scris la sfârøitul capitolului 5 din Exodul
dacæ afli fi træit experienflele pe care le-au træit Moise øi Aaron. 

Explicafli o idee importantæ

Scriefli israeliflilor, spunându-le de ce Domnul permite uneori în-
ræutæflirea situafliei noastre øi nu îmbunætæflirea ei când facem ce
este drept. Putefli folosi orice scripturæ, veche øi modernæ, în ræs-
punsul dumneavoastræ sau putefli folosi declaraflii ale autoritæfli-
lor generale, la care avefli acces. 

Exodul 6

Eu sunt Domnul

C

B

A

Sæ præznuiascæ... un praznic
în cinstea Mea (v. 1) – sæ Mæ
preaslæveascæ

Ciumæ (v. 3) – epidemie,
molimæ

Lucrul, lucrærile (vv. 4–5) –
muncæ forflatæ

Umble dupæ (v. 9) – acorde
atenflie

Næluci (v. 9) – lucruri care nu
sunt adeværate sau care nu se
vor întâmpla

Miriøte (v. 12) – resturile de
spice ræmase dupæ secerarea
unui câmp de grâu, ovæz øi
aøa mai departe

Isprævifli-væ lucrul (vv. 13–14)
– facefli ce vi s-a cerut

Ne-afli fæcut urâfli lui Faraon
(v. 21) – l-afli fæcut pe Faraon
sæ ne urascæ

La sfârøitul capitolului 5 din Exodul, atât Moise, cât øi co-
piii lui Israel au fost descurajafli; se pærea cæ supunerea faflæ
de Dumnezeu nu fæcea decât sæ le aducæ øi mai multe încer-
cæri. Exodul 6 cuprinde promisiunile Domnului cæ El îi va
elibera øi îi va sprijini. 

Sæ înflelegem scripturile

Exodul 6

Sæ studiem scripturile

Gæsifli mesaje de încurajare

Gæsifli ceea ce considerafli cæ sunt douæ lucruri încurajatoare pe
care Domnul le-a spus israeliflilor în Exodul 6. Explicafli de ce
credefli cæ ambele mesaje îi încurajau pe copiii lui Israel øi de ce
ar putea încuraja pe oricine se confruntæ cu încercæri øi proble-
me astæzi. Citifli Exodul 6:3 din Traducerea lui Joseph Smith. 

În Exodul 5, Domnul a dat lui Faraon ocazia sæ-i lase pe
copiii lui Israel sæ plece, dar Faraon a refuzat. Exodul 7
începe cu o serie de dispute pe care Moise øi Aaron le-au
avut cu Faraon. Moise øi Aaron i-au cerut lui Faraon sæ-i
lase pe israelifli sæ plece, declarând cæ, dacæ nu fæcea aceas-
ta, Dumnezeu îøi va aræta puterea aducând urgii asupra
Egiptului, adicæ probleme. Ca urmare, semnele pe care le-a
trimis Dumnezeu sunt cunoscute sub numele de „urgiile
Egiptului“. În Exodul 7–10, sunt consemnate nouæ urgii
diferite. A zecea urgie va fi discutatæ în Exodul 11–13. 

Faptul cæ Domnul a fost obligat sæ aducæ atâtea urgii asupra
Egiptului aratæ cât este El de milos. În loc sæ-i distrugæ
imediat pe Faraon øi pe egipteni, el le-a dat multe øanse sæ-L
recunoascæ pe El øi puterea Sa. Scopul Domnului este sæ-i
facæ pe tofli copiii Sæi sæ se întoarcæ la El. Numai dupæ nouæ
manifestæri impresionante ale puterii Domnului øi împietririi
complete a inimii lui Faraon, Domnul a pregætit cea de-a
zecea urgie distrugætoare. 

Exodul 7–10

Urgiile

A

fiara cælætoriilor lor sfinte (v.
4) – flinutul în care au stat sau
pe care l-au cutreierat

Scæpa (v. 6) – elibera din
sclavie

Cu brafl întins (v. 6) – aceastæ
expresie este un simbol al
puterii

În stæpânire (v. 8) – a avea în
posesiune pe o perioadæ înde-
lungatæ sau ca moøtenire

Deznædejdea (v. 9) – descura-
jarea

Porunci (v. 13) – responsabi-
litæfli
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Pentru a væ ajuta sæ vedefli imaginea întreagæ a acestei rela-
tæri, „Sæ înflelegem scripturile“ væ va ajuta explicând cuvinte
øi expresii din fiecare capitol øi „Sæ studiem scripturile“ va
combina toate patru capitolele într-o singuræ secfliune. 

Sæ înflelegem scripturile

Exodul 7

Exodul 7 – Cum au putut vræjitorii lui Faraon sæ
facæ „minuni“? 
Preøedintele Joseph Fielding Smith, pe atunci preøedinte al
Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, a spus: 

„De-a lungul secolelor øi în aproape toate flærile, oamenii au exerci-
tat mari forfle oculte øi mistice, chiar øi pentru vindecarea bolnavi-
lor øi înfæptuirea de miracole. La curflile împæraflilor din vechime,
se gæseau ghicitori, vræjitori øi astrologi. Ei aveau anumite puteri
prin care preziceau øi rezolvau problemele monarhilor. …

Salvatorul a declarat cæ Satana avea puterea sæ lege trupurile
bærbaflilor øi ale femeilor øi sæ le chinuiascæ [vezi Matei 7:22–23;
Luca 13:16]... Trebuie amintit faptul cæ Satana are o mare cunoaø-
tere øi, ca urmare, poate exercita autoritate øi, într-o anumitæ
mæsuræ, poate controla elementele când nu intervine o putere mai
mare“ (Answers to Gospel Questions, 5 volume [1957], 1:176, 178).

Exodul 8

Exodul 9

Exodul 10

Sæ studiem scripturile

De ce a trimis Dumnezeu urgiile? 

Citifli Exodul 7:1–7; 9:16 øi relatafli ce a spus Domnul despre mo-
tivul pentru care avea sæ arate semne øi sæ facæ minuni. 

Gæsifli urgiile

Facefli un tabel ca cel din manual øi completafli-l cu informafliile
pe care le gæsifli despre fiecare dintre cele nouæ urgii. 

B

A

Pacoste (v. 7) – problemæ, ce-
va ce aduce necazuri

Iarba (vv. 12, 15) – plantele

Ciumæ (v. 15) – epidemie,
molimæ

Ridici (v. 17) – sæ te înalfli, sæ
fii mândru øi încæpæflânat

Întemeierii (v. 18) –
începutului

Nu øi-au pus la inimæ (v. 21)
– nu au acordat atenflie, nu au
arætat respect

Miøuna (v. 3) – în numær mare

Cuptoarele (v. 3) – locuri în
care se coace pâinea

Sæ ræsufle (v. 15) – sæ-øi aline
suferinfla

Sæ nu ne mai înøele (v. 29) –
sæ nu ne inducæ în eroare, sæ
nu fie necinstit

Oøtile (v. 4) – grupuri de oa-
meni

Îmi voi întinde mâna (v. 5) –
îmi voi aræta puterea

Vræjitori (v. 11) – oameni care
încearcæ sæ facæ magii cu aju-
torul spiritelor rele

Le va fi greaflæ (v. 18) – vor ezita

Exodul 11 prezintæ continuarea întâlnirii faflæ în faflæ dintre
Moise øi Faraon de la sfârøitul capitolului 10 din Exodul.
Chiar în timp ce se afla în prezenta lui Faraon, el a primit o
revelatie despre cea de-a zecea øi ultima urgie. El a declarat
lui Faraon cæ ultima urgie va fi moartea întâilor næscufli din
întreaga flaræ. Faraon a ræspuns lui Moise la fel ca înainte –
el øi-a împietrit inima øi a ignorat avertismentele lui Moise.
Moise a plecat øi nu s-a „mai arætat înaintea“ lui Faraon
(Exodul 10:29; vezi, de asemenea, v. 28).

Cea de-a zecea øi ultima urgie
descrisæ în Exodul 11–12 a fost
o mare tragedie pentru egip-
teni. Ultima urgie a reprezen-
tat, de asemenea, una dintre
cele mai importante evenimente
din istoria israelitæ, în care
Dumnezeu Øi-a arætat puterea
eliberând poporul Sæu. Pentru
tofli cei care cred în Isus
Hristos, acest eveniment –
cunoscut drept Paøte – este
unul dintre cele mai puternice

simboluri ale lui Hristos care se gæsesc în Vechiul Testament
øi ne poate întæri mærturia despre ispæøire. Pe mæsuræ ce ci-
tifli, urmærifli cum miraculoasa eliberare din lanturile sclaviei
egiptene, adusæ de Dumnezeu israeliflilor, poate fi comparatæ
cu ispæøirea lui Hristos øi gândifli-væ la modul în care Isus
Hristos ne elibereazæ din sclavia spiritualæ a pæcatului. 

Exodul 11–12

Paøtele

Cum au reacflion-
at Faraon sau
slujitorii lui în

fafla urgiei

Efectul
urgiei

asupra is-
raeliflilor

Efectul
urgiei
asupra

egiptenilor

Ce au fæcut
Moise øi

Aaron înainte
de urgiiUrgieReferinflæ

Exodul
7:14–25

Exodul
8:1–15

Exodul
8:16–19

Exodul
8:20–32

Exodul
9:1–7

Exodul
9:8–12

Exodul
9:13–35

Exodul
10:1–20

Exodul
10:21–29
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Sæ înflelegem scripturile

Exodul 12

Exodul 11:2 – De ce le-ar fi spus Domnul israeliflilor
sæ cearæ lucruri când ei se pregæteau sæ plece?
Cuvântul evreiesc cearæ înseamnæ a exprima o cerere, a revendica
ceva. Cu alte cuvinte, israeliflii cereau platæ pentru serviciile pe
care le fæcuseræ egiptenilor de-a lungul anilor. Din cauza recen-
telor urgii, inimile egiptenilor se înmuiaseræ în suficientæ mæsuræ
pentru a da de bunæ voie (vezi Exodul 12:35–36). Pe mæsuræ ce
vefli citi mai departe Exodul, vefli afla ce i-a pus Domnul sæ facæ
cu aceste bogæflii. 

Exodul 12:1–29 – Jertfirea animalelor o
similitudine cu jertfa lui Hristos
Preøedintele Joseph Fielding Smith a spus: „Când israeliflii au
pæræsit Egiptul, Domnul le-a dat paøte. Ei trebuia sæ ia un miel
færæ cusur; ei trebuia sæ nu-i rupæ vreun os. Trebuia sæ-l omoare,
sæ-l gæteascæ øi sæ-l mænânce cu ierburi amare la gust øi cu azimi.
Acest ospæfl urmau sæ-l facæ în fiecare an de atunci înainte pânæ
la venirea lui Hristos. Toate acestea simbolizau sacrificiul lui
Isus Hristos. Dacæ væ gândifli bine, perioada Paøtelui a fost mo-
mentul în care Domnul nostru a fost luat øi ræstignit pentru a se
împlini promisiunea care fusese fæcutæ cæ El avea sæ vinæ pentru
a fi Mântuitorul nostru. 

Toate lucrurile converg spre venirea Lui øi slujirea Lui. De fapt,
sacrificarea dateazæ din zilele lui Adam. Animalele ce urmau sæ
fie sacrificate trebuiau sæ fie færæ cusur pentru cæ actul era un
simbol al sacrificiului lui Isus Hristos, aducând aminte de veni-
rea Lui. Din cartea Genesa, nu aflæm prea multe despre scopul
sacrificærii (jertfei) pentru cæ lucrurile simple referitoare la sacri-
ficiu sau jertfæ au fost scoase din carte“ (Doctrines of Salvation,
comp. Bruce R. McConkie, 3 volume [1954–1956], 1:22).

Sæ studiem scripturile

Sæ învæflæm despre Hristos din Paøte

Paøtele este un simbol al ispæøirii lui Isus Hristos. Facefli un tabel
ca cel prezentat aici. Folosind Exodul 12:1–20, 43–49, enumerafli
elementele Paøtelui øi scriefli apoi ce credefli cæ reprezintæ acele
elemente atunci când ne referim la Hristos, ispæøirea Sa øi izbæ-
virea noastræ, prin pocæinflæ, din robia pæcatului øi a lucrurilor

A

Cusur (v. 5) – defect

Sæ-l pæstrafli (v. 6) – sæ avefli
grijæ de el

Ungæ (vv. 7, 22) – punæ pe,
marcheze

Azimi (vv. 8, 15, 17–18, 20) –
pâine fæcutæ færæ drojdie
(ferment) 

Mijlocul încins (v. 11) –
având o curea peste manta

Ca o lege (vv. 14, 17) – ca un
ritual sacru sau lege perma-
nentæ

Aluatul (vv. 15, 19) – drojdia 

Seara (v. 18) – apusul soarelui

Luafli (v. 21) – alegefli

Isop (v. 22) – o plantæ

Strachinæ (v. 22) – o farfurie
mai adâncæ

Îngædui (v. 23) – permite

Pæzifli (v. 24) – facefli, pæstrafli
sau protejafli

Obicei (vv. 25–26) – ceremo-
nie, rânduialæ

Zæbovi (v. 39) – sta

Merinde (v. 39) – alimente

Oøtile (v. 41) – oamenii

Præznuitæ (v. 42) – amintitæ øi
prefluitæ

Stræin (v. 43) – care nu era is-
raelit

lumeøti. Urmætoarele referinfle la scripturi væ pot ajuta în timp
ce cæutafli înflelesul simbolurilor: Ieremia 51:6; Ioan 19:30–36;
1 Petru 1:18–20; Mosia 27:24–26; Alma 5:21, 27, 57; 34:8–10;
Doctrinæ øi legæminte 19:16–19, 31. 

Încercafli sæ gæsifli cel puflin urmætoarele elemente: calendar nou,
miel (færæ cusur), sânge pe stâlpii uøii, azimi, ierburi cu gust amar.
Existæ o secfliune micæ, la începutul acestui îndrumar de studiu,
intitulatæ „Descoperifli simboluri øi sensuri simbolice“ (de la p. 6)
care væ va ajuta sæ interpretafli sau sæ gæsifli semnificaflia spiritualæ
a simbolurilor din scripturi. Primele douæ elemente væ sunt date
ca exemple. 

Ce se întâmplæ astæzi? 

Dupæ învierea Sa,
Isus Hristos a dat
îndrumæri cu privi-
re la jertfele øi daru-
rile prevæzute de
legea lui Moise. 

1. Citifli Matei
26:17:30 øi spunefli
la ce rânduialæ ne-
a cerut Domnul sæ
participæm astæzi,
care ne ajutæ sæ ne
amintim de ace-
leaøi lucruri spiri-
tuale ca Paøtele
din vechime. 

2. Citifli 1 Corinteni
5:7–8 øi spunefli
de ce nu mai sær-
bætorim ieøirea din robie. 

Sæ presupunem cæ afli fost condamnat la moarte în altæ flaræ.
Înainte de executarea dumneavoastræ, cineva intervine øi, în
schimbul unui prefl mare, væ ræscumpæræ libertatea. Ce sen-
timente afli avea faflæ de acea persoanæ? Care ar fi relaflia
dumneavoastræ cu acea persoanæ tot restul vieflii dumnea-
voastræ? Acest scenariu se aseamænæ cu situaflia întâilor

Exodul 13

Întâiul næscut

B

Semnificaflia spiritualæ
sau interpretarea

Prin pocæinfla noastræ øi is-

pæøirea lui Isus Hristos, noi

putem face sæ aibæ loc un

„nou început“.

Sângele mielului lui

Dumnezeu, Isus Hristos,

ne curæflæ dacæ ne pocæim.

Elemente ale
Paøtelui

Schimbarea calen-

darului: Paøtele a

marcat prima lunæ

din an

Un miel

Verset

2

3
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næscufli de parte bærbæteascæ din Israel. Ei ar fi murit în
timpul celei de a zecea urgii dacæ stâlpii uøilor caselor lor
nu ar fi fost marcafli cu sângele unui miel. Sângele i-a mân-
tuit sau salvat de la moarte. În Exodul 13, se consemneazæ ce
a spus Domnul acestor întâi næscufli care, de atunci înainte,
au træit, într-un anumit sens, „o viaflæ împrumutatæ“ pentru
cæ ei nu au putut sæ se salveze singuri. Numai prin acel
sânge au fost ei cruflafli de la moarte. 

Sæ înflelegem scripturile

Exodul 13

Sæ studiem scripturile

Întâiul næscut

1. Imaginafli-væ cæ suntefli un tatæ în Israel în zilele lui Moise.
Scriefli ce afli spune fiului întâi næscut despre cine este el øi de
ce se fac lucruri speciale pentru el øi se aøteaptæ lucruri spe-
ciale de la el. Acordafli atenflie deosebitæ Exodului 13:1–3, 8–16
când væ gândifli ce vefli spune. 

2. Citifli 1 Corinteni 6:20; 1 Petru 1:18–19; 2 Nefi 2:8; 9:7–9; Doctrinæ
øi legæminte 18:10–12 øi scriefli despre ceea ce væ aseamænæ cu
întâiul næscut din Israel. Scriefli, de asemenea, ce putefli face
pentru a væ aduce întotdeauna aminte de ceea ce a fæcut
Domnul øi pentru a-I aræta recunoøtinfla dumneavoastræ pentru
mântuirea pe care a adus-o prin ispæøirea Sa. 

Una dintre binecuvântærile
faptului cæ avem încercæri în
viaflæ este aceea cæ încercærile
ne îndeamnæ deseori sæ cæu-
tæm ajutor la Domnul (vezi
Eter 12:27). Când primim pu-
terea øi ajutorul Domnului,
credinfla øi dorinfla noastræ de
a ne încrede în El în viitor
cresc. Trebuie sæ ne amintim

Exodul 14

Trecerea Mærii Roøii

A

Punefli-Mi deoparte (v. 2) – a
pune deoparte pentru Domnul
øi a sfinfli

La vremea hotærâtæ (v. 10) –
la timpul stabilit de Domnul

Ræscumpær (vv. 13, 15) – plæ-
tesc pentru. Cu alte cuvinte,
un miel este sacrificat în locul
a altceva pentru a se aræta cæ

ceea ce a fost salvat aparfline
Domnului. 

Semn pe frunte (v. 16) – o
bentiflæ sau panglicæ decorati-
væ purtatæ pe frunte

Sæ-i paræ ræu (v. 17) – sæ-øi
schimbe hotærârea

Sæ jure (v. 19) – sæ facæ un le-
gæmânt sau o promisiune

cæ, în majoritatea situafliilor, ajutorul divin vine numai du-
pæ ce noi ne exercitæm credinfla fæcând tot ce putem (vezi
Eter 12:6). Când primim ajutorul, el vine într-un mod care
ne ajutæ sæ vedem mâna Domnului. 

În Exodul 13:17–18, Domnul i-a spus lui Moise în ce direcflie
sæ-i conducæ pe copiii lui Israel pe calea lor spre pæmântul
fægæduit. El a spus cæ nu-i va conduce pe israelifli pe calea
cea mai dreaptæ øi mai directæ pentru cæ ei nu aveau încæ
destulæ credinflæ pentru a-i înfrunta pe filisteni care ar fi în-
cercat sæ-i împiedice sæ ajungæ la acel pæmânt. Putem fi ali-
nafli øtiind cæ Domnul nu ne va da încercæri mai mari decât
putem duce (vezi 1 Nefi 3:7). El va permite totuøi sæ ne
confruntæm cu acele încercæri pe care øtie cæ le vom depæøi,
pentru a ne clædi credinfla øi încrederea. În Exodul 14, ni se
relateazæ o astfel de încercare. Dupæ ce credinfla lor a fost
testatæ, israeliflii au træit experienfla unei minuni care a do-
vedit, încæ o datæ, puterea lui Dumnezeu, care i-a ajutat sæ
depæøeascæ ceea ce pærea a fi o situaflie imposibilæ. 

Sæ înflelegem scripturile

Exodul 14

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A sau B pe mæsuræ ce studiafli Exodul 14

Dafli un sfat

Folosifli idei øi expresii din capitolul 14 pentru a scrie o scrisoare
prin care oferifli un sfat cuiva care s-a convertit recent în Bisericæ
sau a devenit activ øi care trece prin momente dificile în ceea ce
priveøte relafliile sale cu foøti prieteni øi comportamente øi care
par sæ fie atraøi înapoi, spre ei. 

Gæsifli corespondentul

Gæsifli în prima coloa-
næ corespondentul
ideilor din a doua
coloanæ øi explicafli
care este legætura din-
tre ele. Dacæ avefli ne-
voie de ajutor, citifli
1 Corinteni 10:1–4.
Putefli scrie 1 Corinteni
10:1–4 pe marginea
scripturilor, lângæ
Exodul 14. 

Astæzi

Botez

Renunflarea la cæile
lumeøti

Primirea darului
Duhului Sfânt

Viafla dusæ într-o lu-
me în care lucrurile
care promoveazæ spi-
ritualitatea sunt greu
de gæsit

Timpul lui
Moise

Pæræsirea Egiptului

Cælætoria prin pustiu

Trecerea Mærii Roøii

Un nor øi un stâlp
de foc vegheazæ
asupra israeliflilor, îi
îndrumæ øi îi prote-
jeazæ 

B

A

Rætæcit (v. 3) – pierdut

Faraon øi oastea lui vor face
sæ se arate slava Mea (vv.
4, 17–18) – Domnul spune
cæ oamenii Îl vor slævi ca
Dumnezeu pentru ceea ce El
îi va face lui Faraon øi armatei
egiptene

Oastea (v. 4) – armata

Gata de luptæ (v. 8) – amenin-
flætori

Stafli liniøtifli (v. 14) – pæstrafli
tæcerea

Pe o parte (v. 20) – în partea
egiptenilor

Pe cealaltæ (v. 20) – în partea
israeliflilor

În straja dimineflii (v. 24) – de
la 2:00 a.m. pânæ la ræsæritul
soarelui
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Cum væ exprimafli fericirea øi recunoøtinfla? Ce facefli pentru
a-i aræta Domnului ce simflifli? În Exodul 15, ni se spune
cæ israeliflii au scris øi au cântat un cântec Domnului dupæ
trecerea miraculoasæ a Mærii Roøii. Nu mult timp dupæ eli-
berarea lor, copiii lui Israel s-au confruntat cu o altæ încer-
care. Citifli Exodul 15:22–27 pentru a afla cum au înfruntat
aceastæ nouæ încercare. 

Sæ înflelegem scripturile

Exodul 15:22–27

Sæ studiem scripturile

Care este imnul dumneavoastræ preferat? 

Când israeliflii erau fericifli øi recunoscætori ei cântau Domnului.
Care dintre imnuri væ face sæ væ simflifli mai aproape de
Dumnezeu? Explicafli de ce. Folosifli versurile imnului în expli-
caflia dumneavoastræ. 

Ce avefli de gând sæ facefli în legæturæ cu
aceasta? 

1. Citifli Exodul 15:22–27 øi comparafli ceea ce au fæcut oamenii
cu ceea ce a fæcut Moise când au înfleles cæ nu mai aveau apæ. 

2. Ce putem învæfla din modurile diferite în care Moise øi oame-
nii au reacflionat în fafla acestei încercæri? 

Activitate opflionalæ

Citifli Exodul 15:22–27; Alma 36:17–21 øi explicafli ce înfleles spiri-
tual ar putea avea experienfla fizicæ de la Mara. 

În Exodul 15, se consemneazæ cæ, atunci când au avut pro-
bleme, copiii lui Israel “au cârtit“ sau s-au plâns împotriva
lui Moise øi a Domnului. Este greu sæ înflelegem cum de 
s-au putut plânge la timp atât de scurt dupæ marele miracol

Exodul 16

Cârtirile, partea 2

C

B

A

A cârtit (v. 24) – s-a plâns L-a pus la încercare (v. 25) –
l-a testat

Exodul 15

Cârtirile, partea 1

de la Marea Roøie. Trebuie sæ ne amintim totuøi cæ, deøi robia
limita libertatea israeliflilor, tot robia le asigura israeliflilor
cele necesare vieflii într-un mod în care se face acest lucru
pentru o persoanæ în închisoare. Pentru cæ libertatea lor de
a face alegeri era limitatæ, copiii lui Israel erau imaturi din
punct de vedere spiritual. Pentru cæ Domnul este interesat
ca noi sæ creøtem, el doreøte – chiar cere – ca noi sæ facem
alegeri. Pentru cæ noi avem nevoie de ajutorul Lui, El ni-l
asiguræ într-un mod care ne cere sæ facem lucruri dificile
care ne clædesc øi ne întæresc. A cârti împotriva Domnului
înseamnæ a aræta cæ ne lipseøte credinfla în faptul cæ El øtie
ce este mai bine pentru noi. 

În Exodul 16–17, se relateazæ despre multele cârtiri ale co-
piilor lui Israel. Pe mæsuræ ce citifli aceste capitole, cæutafli
ce i-a învæflat Domnul pe copiii lui Israel pentru a-i întæri
øi a le da un motiv øi mai puternic pentru a se încrede în El.

Sæ înflelegem scripturile

Exodul 16

Sæ studiem scripturile

Care a fost scopul manei? 

1. Potrivit celor relatate în Exodul 16:4, care a fost scopul manei? 

2. Având în vedere ce afli citit în capitolul 16, cum credefli cæ ar
putea mana ajuta la realizarea scopului menflionat în versetul 4? 

Mana a fost o reprezentare a lui Hristos

Citifli Ioan 6:31, 48–51 øi scriefli despre modul în care mana se
aseamænæ cu Isus Hristos øi noi cu aceøti copii ai lui Israel. Poate
væ intereseazæ sæ øtifli cæ, în ebraicæ, Betleem (oraøul în care s-a
næscut Isus) înseamnæ „casa pâinii“. 

Împotriva cui væ plângefli de fapt? 

Când cârtifli împotriva conducætorilor dumneavoastræ, împotriva
cui cârtifli de fapt (vezi Exodul 16:8; D&L 84:36)? 

În timp ce citifli Exodul 17, gândifli-væ la urmætoarele: A-fli
fi sete øi a dori sæ bei apæ nu sunt pæcate. Atunci de ce a
fost Domnul supærat pe copiii lui Israel? 

Exodul 17

Cârtirile, partea 3

C

B

A

Cum de (v. 3) – ne-am fi dorit

Taberii (v. 13) – marelui grup

Omer (vv. 16, 18, 22, 32, 36) –
aproape cinci pinte (doi litri) 

Sæ nu lase (v. 19) – sæ nu pæs-
treze sau sæ economiseascæ 

Mâniat (v. 20) – înfuriat

Pæstrafli, læsat (vv. 23–24) –
depozitat
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Sæ înflelegem scripturile

Exodul 17

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A sau B pe mæsuræ ce studiafli Exodul 17. 

Ce afli spune? 

Dacæ vi s-ar da cinci minute sæ vorbifli israeliflilor dupæ eveni-
mentele consemnate în Exodul 17, ce le-afli spune øi de ce? 

Ce se întâmplæ astæzi? 

Comparafli ceea ce au dorit oamenii sæ-i facæ lui Moise în Exodul
17:4 cu ceea ce au fæcut Aaron øi Hur pentru Moise în versetele
10–13. 

Cum reacflionafli când oamenii væ criticæ? Dar dacæ au drep-
tate? Acceptafli opiniile lor øi væ schimbafli sau væ angajafli
în disputæ numai pentru a væ salva mândria? Moise a fost
un profet mare pus sæ conducæ întregul popor. Observafli
totuøi ce s-a întâmplat în Exodul 18 când cineva a criticat
modul în care acfliona Moise øi i-a propus o schimbare. În
acest caz, persoana care l-a criticat pe Moise nu avea nimic
personal de câøtigat; singurul sæu interes era sæ ajute o per-
soanæ pe care o iubea. 

Sæ înflelegem scripturile

Exodul 18

Sæ studiem scripturile

Moise este învæflat sæ nu se istoveascæ

Moise încerca sæ facæ întreaga muncæ. 

A

S-au aruncat cu fafla la pæ-
mânt (v. 7) – s-au înclinat în
semn de respect

Suferinflele (v. 8) – necazurile

Pricinile (v. 19) – problemele

Læcomiei (v. 21) – dorinflei de
a avea lucrurile altora

Exodul 18

Moise este învæflat sæ nu
se mai istoveascæ

B

A

Mai tare (v. 11) – biruitor

Domnul l-a învæflat pe Moise cum sæ organizeze conducerea co-
piilor lui Israel. 

Întocmifli un tabel ase-
mænætor celui din ma-
nual øi completafli-l cu
informafliile pe care le-afli
citit în Exodul 18:13–26. 

Ce învæflæm din exemplul lui Moise? 

Ce învæflæm despre Moise din modul în care el a reacflionat când
Ietro l-a criticat? 

Moise se afla pe Muntele Sinai când a fost chemat de Domnul
pentru a-i elibera pe israelifli din robia egipteanæ (vezi
Exodul 3). Domnul i-a promis lui Moise cæ, dupæ ce îi va 

Exodul 19

La Muntele Sinai

B

Situaflia

De ce existæ o
problemæ

Soluflia 
propusæ

Avantajele
implementærii solufliei

Ce a fæcut Moise

Cæpetenie
peste 1.000

Cæpetenie
peste 1.000

Conducætorul
Moise

Cæpetenie
peste 1.000

Cæpetenie
peste 50

Cæpetenie
peste 50

Cæpetenie
peste 100

Cæpetenie
peste 100

Cæpetenie
peste 100

Cæpetenie
peste 100

Cæpetenie
peste 100

Cæpetenie
peste 100

Cæpetenie
peste 100

Cæpetenie
peste 100

Cæpetenie
peste 100

Cæpetenie
peste 100

Cæpetenie
peste 10

Cæpetenie
peste 10

Cæpetenie
peste 10

Cæpetenie
peste 10

Cæpetenie
peste 10

Cæpetenie
peste 10

Cæpetenie
peste 10

Cæpetenie
peste 10

Cæpetenie
peste 10

Cæpetenie
peste 10

Conducætorul
MoiseCæpetenia

oøtirii
Iosua

Purtætor de
cuvânt
AaronEclesiast

Moise

Învæflæmânt
Moise

Cælætorii
Moise

Judecætor
Moise

Scripturi
Moise

Donaflii
Moise

Bunæstare
Moise

Planificare
Moise

Principii
Moise
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conduce pe copiii lui Israel
afaræ din Egipt, ei vor „sluji
lui Dumnezeu pe muntele
acesta“, adicæ Muntele Sinai
(Exodul 3:12). Dupæ miraco-
lul de la Marea Roøie, Moise
a scris un cântec în care el a
spus cæ Domnul i-a condus pe
israelifli afaræ din Egipt pentru
ca ei sæ poatæ fi în „locaøul“
Sæu care este „muntele moøte-
nirii Tale“ (Exodul 15:17). 

Din momentul în care Moise a fost chemat ca profet, planul
lui Dumnezeu a fost ca el sæ-i conducæ pe copiii lui Israel la
Muntele Sinai – un loc fæcut sfânt de Domnul. Potrivit re-
latærilor din Doctrina øi legæmintele, Moise a cæutat sæ
aducæ poporul sæu în prezenfla Domnului prin rânduielile
preofliei (vedefli D&L 84:19–24). Astæzi, putem spune cæ el
a dorit sæ-l ducæ la templu pentru a primi putere din cer.
Pentru Moise øi copiii lui Israel, Muntele Sinai a fost un
templu – un loc în care Domnul se putea face cunoscut po-
porului Sæu. Pæstrafli în minte acest lucru în timp ce citifli
Exodul 19. 

Sæ înflelegem scripturile

Exodul 19

Exodul 19 – Exodul ca simbol al cælætoriei
noastre înapoi în prezenfla lui Dumnezeu
Urmætoarea planøæ prezintæ un plan al cælætoriei copiilor lui
Israel ca grup øi aratæ cæ aceastæ cælætorie este o reprezentare a
celei pe care o facem noi în timp ce cæutæm sæ ne întoarcem în
prezenfla lui Dumnezeu. 

Lumea

fiara
Egiptului

Marea
Roøie

Norul
øi stâlpul

de foc

Pustietatea

Muntele
Sinai

Pæmântul
fægæduinflei

Marginile sunt stabilite pentru a-i
separa pe oameni de prezenfla lui
Dumnezeu pânæ când vor fi demni

Botezul
Duhul
Sfânt

Cælætoria prin
lume cætre
Dumnezeu Templul

Împæræflia
celestialæ

Vefli fi ai Mei (v. 5) – „’comoaræ
preflioasæ’, ‘fæcufli’ sau ‘aleøi
de Dumnezeu’“ (Russell M.
Nelson în Conference Report,
apr. 1995, p. 44, sau Ensign,
mai 1995, p. 34). 

Sfinfleøte (vv. 10, 14, 22–23) –
a face sfânt, pur øi curat

Margini (vv. 12, 23) – limite

Sæ nu cumva (v. 12) – fifli atenfli

Poalele (v. 12) – granifla, ex-
tremitæflile

Se pogorâse (v. 18) – coborâse

Se înælfla (v. 18) – se ridica

Sæ-i loveascæ cu moartea
(vv. 22, 24) – sæ li se arate

Sæ studiem scripturile

Moise urcæ øi coboaræ Muntele Sinai

Exodul 19 cuprinde relatarea a trei momente în care Moise a urcat
øi a coborât Muntele Sinai. Moise a suit Muntele Sinai pentru a
vorbi cu Domnul øi, apoi, a coborât muntele pentru a duce cuvin-
tele Domnului oamenilor. În acelaøi timp, Moise a încercat sæ-i
pregæteascæ pe oameni sæ fie demni în suficientæ mæsuræ pentru
a urca muntele øi a vorbi cu Domnul. Urmætoarea planøæ væ
poate ajuta sæ organizafli capitolul subliniind cælætoriile lui Moise
pe Muntele Sinai. 

Prezentafli pe scurt ce s-a întâmplat în fiecare din momentele
menflionate mai sus. Citifli în Exodul 20–23; 24:1–8 ce s-a întâm-
plat cu ocazia urmætoarei cælætorii a lui Moise pe Muntele Sinai. 

Pregætirea pentru templu

Vârstnicul J. Ballard Washburn, din Cei Øaptezeci, a spus: „Nu
putem merge la casa Sa sfântæ dacæ suntem nedemni, altfel vom
aduce asupra noastræ judecæflile lui Dumnezeu. Pentru cæ
Dumnezeu nu poate fi luat în derâdere“ (în Conference Report,
apr. 1995, pp. 12–13, sau Ensign, mai 1995, pp. 11–12). 

1. Întocmifli o listæ cu adeværurile pe care Moise øi Domnul le-au
spus în Exodul 19 øi care subliniazæ importanfla învæflæturii
vârstnicului Washburn. 

2. De ce este important sæ fim demni înainte de a intra în templu?
(Vezi D&L 97:15–17.) 

În timpul uneia dintre cele trei cælætorii pe care Moise le-a fæ-
cut pe Muntele Sinai (vezi Exodul 19), Dumnezeu l-a învæ-
flat cele zece porunci despre care citim în Exodul 20. Aceste
învæflæturi sunt cunoscute chiar sub numele de cele zece po-
runci. Dumnezeu a spus mai târziu cæ cele zece porunci sunt
„cuvintele legæmântului“ sau condifliile pentru primirea le-
gæmântului (vezi Exodul 34:28). Ca urmare, cele zece po-
runci au fost date israeliflilor spre a fi acceptate înainte de a li
se permite sæ urce pe Muntele Sinai. În acea perioadæ, cele
zece porunci erau în mare parte ceea ce sunt, astæzi, standar-
dele cerute pentru obflinerea recomandærii pentru templu.

Exodul 20

Cele zece porunci

B

Prima cælætorie A doua cælætorie A treia cælætorie

Versetele
7–8

Urcarea
Muntelui

Sinai Urcarea
Muntelui

Sinai

Urcarea
Muntelui

Sinai

Coborârea
la oameni

Coborârea
la oameni

Coborârea
la oameni

Versetele
14–20

Versetul
25

Versetele
3–6

Versetele
9–13

Versetele
20–24

A
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Sæ înflelegem scripturile

Exodul 20

Sæ studiem scripturile

Scripturæ de bazæ – Exodul 20:3–17

A patra poruncæ øi a cincea poruncæ (vezi Exodul 20:8–12) ne
spun ce ar trebui sæ facem. Celelalte porunci ne spun ce nu ar
trebui sæ facem. Rescriefli aceste porunci care-l includ pe „sæ nu“
ca afirmaflii cuprinzându-l pe „sæ“ pentru a constata moduri în
care sæ flinefli fiecare poruncæ. 

Care este pærerea dumneavoastræ? 

Care dintre cele zece porunci credefli cæ trebuie sæ primeascæ mai
multæ atenflie din partea lumii astæzi? De ce? 

Cum au reacflionat? 

1. Ce au fæcut copiii lui Israel dupæ ce au auzit øi au væzut lu-
crurile descrise în Exodul 19–20 (vezi, de asemenea, Exodul
20:18–21)? 

2. De ce credefli cæ aleg unii oameni sæ nu se apropie de
Dumnezeu sau sæ se depærteze de El? 

C

B

A

Cioplit (v. 4) – sculptat,
încrustat, creat

Chip (v. 4) – obiect de
preaslævire

Înfæfliøare (v. 4) – tablou,
statuie sau altæ reprezentare

Nelegiurea (v. 5) – pæcatul

În deøert (v. 7) – în scop ne-
demn

Mærturiseøti (v. 16) – vorbeøti 

Cioplite (v. 25) – tæiate øi îm-
binate

Mai târziu, cele zece porunci au fost scrise pe table de piatræ,
puse în chivotul legæmântului (despre care vefli citi mai târziu)
øi numite „mærturia“. Existenfla unei mærturii despre prin-
cipiile din cele zece porunci este esenflialæ pentru înflelegerea
principiilor Evangheliei, pe care Salvatorul øi profetul Joseph
Smith le-au propovæduit ulterior (vezi Deuteronom 10:1–5).

Vârstnicul Bernard P. Brockbank, asistent al Cvorumului
celor Doisprezece Apostoli, a spus: „Cele zece porunci da-
te de Dumnezeu reprezintæ încæ o parte fundamentalæ a
modului de viaflæ al lui Dumnezeu øi o parte fundamenta-
læ a Evangheliei împæræfliei. Modul în care træim øi-l res-
pectæm pe Domnul øi poruncile Sale în cæminul nostru
are legæturæ cu gradul de glorie pe care îl vom merita în
lumea cealaltæ. Dacæ întreaga omenire ar træi potrivit ce-
lor zece porunci, am avea respectul de sine, pace, dragoste
øi fericire pe acest pæmânt“ (în Conference Report, oct.
1971, p. 41, sau Ensign, dec. 1971, p. 63).

Exodul 21–23 cuprinde exemple de punere în practicæ de la
caz la caz a legilor lui Dumnezeu. De exemplu “sæ nu ucizi“
este una dintre cele zece porunci, dar dacæ ræneøti grav pe
cineva? Sau ce se întâmplæ dacæ ucizi un animal pentru un
om? În Exodul 21–23, se discutæ multe dintre aceste feluri
de întrebæri øi se descrie, de asemenea, pedeapsa pe care o
aduce încælcarea unei porunci. Pedepsele date sunt penali-
tæflile maxime pentru o încælcare øi nu se aplicæ în mod au-
tomat. Acest principiu din Vechiul Testament a fost înlocuit
de Evanghelia lui Isus Hristos (vezi Matei 5:38–48). 

Moise a explicat legile lui
Dumnezeu copiilor lui Israel
în Exodul 20–23. Pentru ca
progresul lor sæ continue, ei
trebuia, în primul rând, sæ se
angajeze cæ vor træi potrivit
acelor legi. În Exodul 24, ni se
spune despre angajamentul pe
care l-au fæcut israeliflii øi care
i-a pregætit sæ primeascæ legile

superioare, primite în templu. Ca urmare, Domnul l-a chemat
din nou pe Moise sus, pe Sinai, pentru a patra oaræ, pentru
a-i da noi informaflii despre rânduielile care vor permite oa-
menilor sæ intre în prezenfla Lui. 

Sæ înflelegem scripturile

Exodul 24

Într-un glas (v. 3) – fiind unifli
de acelaøi sentiment

Iatæ (v. 8) – acesta este

Aleøilor (v. 11) –
conducætorilor

El nu Øi-a întins mâna (v. 11)
– puterea lui Dumnezeu nu
a fæcut ræu israeliflilor. În
mod obiønuit, vederea lui
Dumnezeu ar fi mai mult
decât ar putea îndura ei. 

Îi slujea (v. 13) – îi ajuta

Exodul 24

Øaptezeci de vârstnici Îl væd
pe Dumnezeu

Exodul 21–23

Ochi pentru ochi øi
dinte pentru dinte
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Sæ studiem scripturile

Cât sunt de importante legæmintele? 

1. Ce legæmânt a fæcut poporul dupæ ce Moise i-a dat legile lui
Dumnezeu (vezi Exodul 24:3–8)? 

2. Potrivit relatærii din Exodul 24:9–11, ce li s-a întâmplat celor
øaptezeci de vârstnici ai lui Israel pentru cæ au fæcut acest le-
gæmânt? 

3. Ce a promis Domnul cæ se va întâmpla pe mæsuræ ce facefli le-
gæminte cu El øi flinefli aceste legæminte (vezi Mosia 18:8–10;
D&L 20:77, 79). Care este legætura dintre aceste promisiuni øi
cele întâmplate lui Moise øi celor øaptezeci de vârstnici? 

Versetele 25–27, 30 din Exodul cuprind instrucfliunile pe
care Domnul le-a dat lui Moise cu privire la clædirea taber-
nacolului. Tabernacolul a fost un loc sacru pentru copiii lui
Israel la fel cum templul este un loc sacru pentru noi astæzi.
Acest tabernacol a fost proiectat sæ fie purtat de copiii lui
Israel pentru cæ ei s-au mutau deseori în timp ce s-au aflat
în pustietate. Instrucfliunile privind construirea tabernaco-
lului sunt foarte detaliate, ajutându-ne sæ înflelegem cæ tot
ce are legæturæ cu templul este important pentru Domnul
aøa cum El îi învaflæ øi îi inspiræ pe oamenii Sæi. Structura
unui templu øi mobilierul øi obiectele de decor ne învaflæ
principii importante care ne fac sæ ne dorim sæ fim mai
aproape de El øi sæ flinem poruncile Lui. În urmætoarele
planøe, este indicat fiecare articol sau element din tabernacol.
Ele cuprind, de asemenea, câteva sugestii cu privire la ce ne
ajutæ aceste elemente sæ propovæduim despre Dumnezeu øi
planul Sæu pentru copiii Sæi. 

Informafliile din Exodul 25–27, 30 despre tabernacol înlocu-
iesc obiønuitele secfliuni cu titlurile „Sæ înflelegem scripturile“
øi „Sæ studiem scripturile“. Fiecare punct de mai jos include
o activitate de tipul „sæ studiem scripturile“ pe care trebuie
s-o scriefli în caietul dumneavoastræ øi care ar trebui sæ væ
ajute sæ înflelegefli mai bine felul în care tabernacolul øi mobi-
lierul øi obiectele de decor ne învaflæ principiile Evangheliei. 

Tabernacolul

Exodul 25–27, 30

Tabernacolul

A

Numai oamenilor autorizafli le era
permis sæ atingæ chivotului legæ-
mântului (vezi Exodul 25:10–22),
aøa încât au fost fæcufli drugi care
i se ataøau pentru a putea fi tran-
sportat. În interiorul chivotului se
aflau tablele de piatræ, care cuprin-
deau legea scrisæ de Domnul.
Ulterior, în interior au mai fost

puse o farfurie cu manæ øi toiagul înflorit al lui Aaron. Capacul
reprezintæ prezenfla lui Dumnezeu øi este numit capacul ispæøirii.
O datæ pe an, preoflii îndeplineau o rânduialæ la capacul ispæøirii
pentru a face o ispæøire pentru oameni (vezi informaflia din
Leviticul 16 de la p. 60). Ce i-a spus Domnul lui Moise în
Exodul 25:22 despre capacul ispæøirii. 

Pe masa pâinilor pentru punerea
înainte (vezi Exodul 25:23–30) se
aflau 12 pâini mari. Pâinea era
schimbatæ la fiecare sabat øi mân-
catæ de preofli. Deøi Exodul nu
spune acest lucru, tradiflia evreiascæ
prevede ca øi vinul sæ fie pus pe
masæ. Ce ar fi putut reprezenta
pâinea øi vinul? 

Sfeønicul (vezi Exodul 25:31–40)
este un cunoscut simbol al credin-
flei evreieøti øi este deseori indicat
prin numele sæu evreiesc menorah.
Cele øapte candele de deasupra
erau pline cu ulei pur de mæsline,
în care se punea câte un fitil øi se
aprindea. Numærul øapte repre-
zintæ perfecfliunea la evrei. Pilda

celor zece fecioare spusæ de Isus ne oferæ un indiciu referitor la
ceea ce reprezintæ uleiul din læmpi (vezi Matei 25:1–13; D&L
45:56–59). Scriefli ce credefli cæ simboliza uleiul. 

Sfeønicul sacru

Masa pâinilor pentru
punerea înainte

Chivotul legæmântului

Prezenfla lui
Dumnezeu

Sfânta Sfintelor
(vezi Exodul 25:22) 

Væl (perdea) 

Altarul tæmâierii
(vezi Exodul 30:1–10) 

Chivotul legæmântului
(vezi Exodul 25:10–22) 

Celestial

Terestrial

Telestial

Sfeønicul sacru 
(menorah; vezi Exodul 25:31–40) 

Locul sfânt

Curtea exterioaræ

Ligheanul de aramæ sau bazinul
cu apæ
(vezi Exodul 30:17–21) 

Altarul principal sau altarul
pentru jertfæ
(vezi Exodul 27:1–8) 

Heruvimi

Rugæciune

Træifli în lumina
Spiritului amintindu-
væ de trupul øi sân-
gele lui Hristos. 

Botezul øi iertarea
pæcatelor

Supunere øi jertfæ

Masa pâinilor pentru punerea înainte
(vezi Exodul 25:23–30) 
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Arderea tuturor jertfelor se realiza
pe altarul pentru jertfæ (vezi Exodul
27:1–8). Jertfa era primul lucru pe
care îl fæcea o persoanæ care intra în
tabernacol dacæ dorea sæ progrese-
ze. Ce cere Domnul poporului Sæu,
astæzi, sæ aducæ jertfæ (vezi 3 Nefi
9:19–20)? Care dintre primele prin-
cipii øi rânduieli ale Evangheliei
erau reprezentate de acest altar

(vezi Articolele de credinflæ 1:4)? Vârstnicul Neal A. Maxwell a
spus: „Adeværatul act de sacrificiu personal nu îl reprezintæ øi nu
l-a reprezentat vreodatæ punerea unui animal pe altar. Adeværatul
sacrificiu este dorinfla de a pune animalul care este în noi pe altar –
pentru ca apoi sæ privim cum este ars! Adeværatul sacrificiu este
sæ oferim Domnului ca ‘jertfæ o inimæ frântæ øi un spirit smerit’
(3 Nefi 9:20)“ (Meek and Lowly [1987], p. 94). 

Pe altarul tæmâierii (vezi Exodul
30:1–10), se puneau cærbuni încinøi
în fiecare dimineaflæ øi searæ când
înaltul preot ardea tæmâie. Citifli
Psalmii 141:2; Apocalipsa 5:8;
8:3–4 øi explicafli ce credefli cæ re-
prezenta acest altar. 

Preoflii foloseau ligheanul pentru a
se spæla înainte de a intra în locu-
rile sfinte ale tabernacolului. În
vremea lui Moise, ligheanul era un
simplu bazin mare; totuøi, când
Solomon a construit templul el
a plasat acest lighean pe spatele
a doisprezece boi. Ce credefli cæ a
încercat Domnul sæ-i învefle pe oa-

meni prin faptul cæ a pus ligheanul în fafla intrærii în locurile
sfinte ale tabernacolului? 

Exodul 28–29 cuprinde revelafliile pe care Domnul i le-a dat
lui Moise cu privire la preoflii care au muncit în tabernacol
îndeplinind rânduielile pentru oameni. Aceste revelaflii includ
instrucfliuni referitoare la punerea deoparte øi consacrarea
preoflilor, la îmbræcæmintea lor øi la unele dintre îndatoririle
lor. În ceea ce priveøte tabernacolul, examinarea simbolurilor a
ceea ce s-a fæcut ne poate învæfla mai multe despre Evanghelie
øi despre ceea ce aøteaptæ Domnul de la noi. 

Sæ înflelegem scripturile

Exodul 28

Slujba (v. 1) – slujirea Va purta (vv. 29–30) – va avea

Exodul 28–29

Preoflii din templu

Ligheanul de aramæ
sau bazinul cu apæ

Altarul tæmâierii

Altarul principal sau
altarul pentru jerfæ

Exodul 29

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A–C) pe mæsuræ
ce studiafli Exodul 28–29. 

Cum se numeau? 

Citifli Exodul 28:1; Evrei 5:1, 4; Articolele de credinflæ 1:5. Explicafli
modul în care Aaron øi fiii sæi au fost chemafli sæ fie preofli øi cæ
modul în care au fost chemafli reprezintæ un tipar urmat de tofli
cei care primesc un oficiu al preofliei în Bisericæ. 

Descriefli o ceremonie sacræ

În Exodul 29:1–21, se descrie modul în care erau consacrafli sau
puøi deoparte preoflii pentru a munci în tabernacol. Prezentafli
ceremonia descriind ceea ce s-a întâmplat potrivit urmætoarelor
versete: 

• primul eveniment (vezi v. 4)

• al doilea eveniment (vezi vv. 5–6)

• al treilea eveniment (vezi v. 7)

• al patrulea eveniment (vezi vv. 10–14)

• al cincilea eveniment (vezi vv. 15–18)

• al øaselea eveniment (vezi vv. 19–21)

Ce simbolizeazæ? 

Urechile, mâinile øi picioarele lui Aaron øi ale fiilor lui erau con-
sacrate cu sânge. Noi øtim cæ sângele simbolizeazæ ispæøirea lui
Hristos, care are puterea sæ ne sfinfleascæ. Ce simbolizeazæ urechile,
mâinile øi picioarele øi ce ne învaflæ aceste simboluri despre pre-
gætirea pentru a participa la împlinirea îndatoririlor din templu? 

C

B

A

Mitræ
(vezi Exodul 28:36–38) 

Pieptar
(vezi Exodul 28:15–30) 

Mantie
(vezi Exodul 28:31–35) 

Efod
(vezi Exodul 28:6–12) 

Lege veønicæ (v. 9) – rânduia-
læ nepieritoare

Fræmântatæ (v. 40) – amestecatæ

Hin (v. 40) – aproximativ øase
litri
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În Exodul 31, ni se spune cæ Domnul a chemat bærbafli pri-
cepufli pentru a ajuta la construirea tabernacolului øi reali-
zarea mobilierului øi obiectelor de decor. Pentru a face ca
împæræflia lui Dumnezeu sæ meargæ înainte este nevoie de
talente multe øi diverse. Ca urmare, cunoøtinflele în dome-
niul construcfliilor, meøteøugurilor, comerflului øi altele pot
ajuta la clædirea împæræfliei Domnului când Îi dedicæm aceste
talente. Exodul 31 cuprinde, de asemenea, îndemnul adresat
de Domnul lui Israel de a-øi aduce aminte sæ nu munceascæ
în ziua de sabat – nici chiar pentru tabernacolul Sæu. 

Sæ înflelegem scripturile

Exodul 32

Notæ: Nu uitafli sæ cæutafli modificærile fæcute de Joseph Smith în
traducerea acestui capitol øi a altora. 

Exodul 32:26 – „Cine este de partea Domnului?“ 
Vârstnicul George Albert Smith, pe atunci membru al Cvorumului
celor Doisprezece Apostoli, a subliniat cât este de important sæ fii

Fæcut (v. 4) – modelat

Turnat (vv. 4, 8) – fæcut din
metal topit

Încæpæflânat (v. 9) – mândru

Mânia (vv. 10, 12) – furia 

Mistui (vv. 10, 12) – distruge

Biruitori (v. 18) – victorioøi

Presærat (v. 20) – împræøtiat

Øterge (vv. 32–33) – scoate

În Exodul 24, ni se spune cæ Moise a urcat pe Muntele Sinai
øi a vorbit cu Domnul timp de 40 de zile. Ulterior, Moise a
primit revelafliile care se gæsesc în Exodul 25–31. Înainte ca
Moise sæ urce pe munte, copiii lui Israel au fæcut legæmânt cu
Dumnezeu de a fline poruncile revelate pânæ în acel moment
prin Moise, inclusiv cele zece porunci. Aøa cum s-a menflionat
mai sus, era important ca israeliflii sæ se angajeze sæ træiascæ
potrivit celor zece porunci pentru cæ astfel ei puteau primi
binecuvântarea mai mare pe care Moise a cerut-o Domnului
pe Muntele Sinai. Dacæ israeliflii încælcau cele zece porunci,
ei ar fi pierdut celelalte binecuvântæri pe care Domnul dorea
sæ le dea lor. Din pæcate, chiar acest lucru s-a întâmplat. 

Exodul 32

Viflelul de aur

Exodul 31

Bærbaflii sunt chemafli sæ
munceascæ în tabernacol

de partea Domnului. „Existæ o linie de demarcaflie bine definitæ
care separæ teritoriul Domnului de cel al lui Lucifer. Dacæ træim
de acea parte a liniei care este a Domnului, Lucifer nu poate
ajunge acolo ca sæ aibæ vreo influenflæ asupra noastræ dar, dacæ
trecem linia în teritoriul sæu, ne aflæm în puterea sa. Dacæ flinem
poruncile Domnului, noi suntem în siguranflæ de partea liniei care
este a Domnului dar, dacæ nu ne supunem învæflæturilor Sale, noi
trecem din proprie voinflæ în zona ispitei øi invitæm distrugerea
care este permanent prezentæ acolo. Cunoscând acest lucru, cât de
dornici ar trebui sæ fim sæ træim mereu de partea liniei care este
a Domnului“ („Our M. I. A“, Improvement Era, mai 1935, p. 278). 

Sæ studiem scripturile

Au avut o memorie scurtæ? 

Citifli Exodul 20:3–6; 24:3; 32:1–6, 8 øi ræspundefli la urmætoarele
întrebæri: 

1. Pe care dintre cele zece porunci le-au încælcat copiii lui Israel
în Exodul 32? 

2. De ce credefli cæ au fæcut ceea ce au fæcut? 

Punefli în practicæ principiul

1. În ce moduri sunt ispitifli oamenii, astæzi, sæ-øi piardæ ræbdarea
faflæ de felul în care Dumnezeu face lucrurile øi sæ încalce po-
runcile Sale? 

2. Cum poate fi aceastæ lipsæ de ræbdare consideratæ preaslævire
a unui dumnezeu fals? 

Învæflafli despre pæcat øi pocæinflæ

În Exodul 32:19–29, Moise a chemat grabnic poporul la pocæinflæ.
Ce putem învæfla despre efectele pæcatului øi cerinflele pocæinflei
din modul în care a acflionat Moise øi din ceea ce s-a întâmplat? 

Pentru cæ, prin preaslævirea viflelului de aur, copiii lui Israel
au încælcat legæmântul fæcut cu Domnul, ei s-au fæcut singuri
nedemni de a fi în prezenfla Domnului. Totuøi, Domnul nu
øi-a abandonat poporul. Chiar dacæ aceøti copii ai lui Israel
nu puteau fi în prezenfla Sa, în Exodul 32:34, Domnul a
promis cæ îngerul Sæu îi va însofli pe drumul spre pæmântul
fægæduit. Exodul 33 cuprinde povestiri care aratæ diferenfla
dintre relaflia israeliflilor cu Domnul øi relaflia lui Moise cu
Domnul. Aceastæ diferenflæ ar trebui sæ ne determine sæ ne
întrebæm dacæ dorim øi vom cæuta binecuvântærile depline ale
Domnului sau dacæ nu vom face decât sæ-i læsæm pe profefli øi
pe ceilalfli conducætori ai Bisericii sæ aibæ experienfle spirituale
importante. Ce trebuie sæ facem dacæ dorim binecuvântærile
depline ale Domnului? 

Exodul 33

Moise Îl vede din
nou pe Domnul

C

B

A
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Sæ înflelegem scripturile

Exodul 33

Sæ studiem scripturile

Ce au pierdut ei? 

1. Gæsifli cuvântul pe care Domnul l-a folosit în versetele 3 øi 5 din
Exodul 33 pentru a-i descrie pe copiii lui Israel. Îl putefli subli-
nia în scripturile dumneavoastræ. Ce simbolizeazæ cuvântul? 

2. Ce binecuvântæri au pierdut copiii lui Israel, potrivit versetelor
7–11, din cauza atitudinii descrise mai sus? 

3. Scriefli un scurt exemplu în care cineva ar putea pierde astæzi
mari binecuvântæri din cauza aceleiaøi atitudini. 

Fifli un misionar care foloseøte o scripturæ
de bazæ

Simpatizanflii cærora le propovæduifli spun cæ ei nu cred relatarea
lui Joseph Smith despre Prima Viziune pentru cæ, spun ei, Biblia
spune cæ omul nu-L poate vedea pe Dumnezeu. Ei v-ar putea ci-
ta Exodul 33:20. Explicafli cum le-afli ræspunde dumneavoastræ
folosind Exodul 33:11; Selecfliuni din traducerea Bibliei de Joseph
Smith din Ghidul pentru scripturi, Exodul 33:20; øi alte douæ
scripturi din Biblie care aratæ cæ omul Îl poate vedea, de fapt,
pe Dumnezeu. Putefli folosi materialele ajutætoare pentru studiu
din scripturile dumneavoastræ. Scriefli referinflele pe care le gæsifli
în scripturile dumneavoastræ lângæ Exodul 33:11. 

Pe Muntele Sinai, Moise a primit de la Domnul legi, porunci,
rânduieli øi legæminte care au fost scrise pe table de piatræ.
Când Moise a coborât de pe Sinai øi i-a væzut pe copiii lui
Israel preaslævind viflelul de aur, el a aruncat tablele la pæ-
mânt øi le-a spart (vezi Exodul 32:15–19). Israeliflii nu se
dovediseræ demni pentru a primi tot ceea ce era scris pe ele. 

Øi noi putem pierde binecuvântæri mari dacæ nu suntem
supuøi. Domnul a avut totuøi ræbdare cu aceøti copii ai lui
Israel øi le-a dat prilejuri de a se pocæi øi a se întoarce la El.
Pentru cæ Domnul doreøte sæ ne ajute, el ne dæ deseori porunci
noi, mai stricte, care ne dau prilejul de a ne pocæi øi a primi,
în cele din urmæ, binecuvântærile depline pe care El doreøte
sæ ni le dea. În Exodul 34, sunt consemnate poruncile noi
pe care Domnul le-a dat copiilor nesupuøi ai lui Israel. 

Exodul 34

Legea mai micæ

B

A

Du-te øi porneøte de aici (v. 1)
– pæræseøte locul în care te afli

Cuvinte (v. 4) – veøti

Podoabele (vv. 4, 6) – îmbræ-
cæminte decorativæ øi bijuterii

Mæ îndur (v. 19) – aræt bunæ-
tate øi compasiune

Cræpætura (v. 22) – despicætura

Sæ înflelegem scripturile

Exodul 34
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Obflinefli ajutor din Traducerea lui Joseph
Smith

Citifli Exodul 34:1–2 din traducerea lui Joseph Smith øi scriefli ca-
re a fost diferenfla dintre primul set de table øi cel de-al doilea. 

De ce erau tablele diferite? 

Citifli Mosia 13:29–30; Doctrinæ øi legæminte 84:19–27 øi scriefli de
ce al doilea set de table era diferit de primul. 

În Exodul 35–40, ni se relateazæ cum copiii lui Israel au
dus la îndeplinire poruncile cu privire la tabernacol date de
Domnul în Exodul 25–30 . Exprimærile din Exodul 35–40
se aseamænæ cu cele din Exodul 25–30 pentru a aræta cæ
israeliflii au încercat sæ respecte, întru totul, poruncile
Domnului. 

Sæ studiem scripturile

Ce s-a întâmplat la dedicarea tabernacolului?

Citifli Exodul 40:34–38 øi scriefli ce s-a întâmplat când tabernacolul
a fost terminat. 

A

Exodul 35–40

Tabernacolul este
construit øi dedicat

B

A

Înfricoøætoare (v. 10) – care
inspiræ groazæ

Sæ nu cumva (v. 12) – fii atent
sæ nu

Cursæ (v. 12) – înøelætorie

Gelos (v. 14) – are sentimente
profunde øi aøteaptæ credinflæ

Curvind (vv. 15–16) – fiind
necredincios lui Dumnezeu

Turnat (v. 17) – fæcut din me-
tal topit

Goale (v. 20) – færæ a plæti
preflul mântuirii

Temeiul (v. 27) – modelul
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Leviticul este a treia dintre cele cinci cærfli ale lui Moise (vezi
„Cærflile Genesa, Moise øi Avraam“ de la p. 9). Noi presupunem
cæ instrucfliunile cuprinse în Leviticul au fost revelate lui Moise
fie în timp ce se afla pe Muntele Sinai, fie la scurt timp dupæ eve-
nimentele descrise în Exodul pentru cæ o parte dintre instruc-
fliuni se referæ la jertfele ce trebuie fæcute în tabernacol. Leviticul
înseamnæ „are legæturæ cu leviflii“. Domnul a ales tribul lui Levi
ca sæ se îngrijeascæ de tabernacol, sæ munceascæ în el øi sæ ajute
restul casei lui Israel sæ îndeplineascæ rânduielile în acest loc sa-
cru. O mare parte din Leviticul cuprinde instrucfliuni cu privire
la rânduielile ce trebuie îndeplinite în tabernacol, condifliile pe
care trebuia sæ le îndeplineascæ deflinætorii preofliei care urmau sæ
îndeplineascæ acele rânduieli øi îndatoririle oamenilor cu privire
la rânduieli. 

Un „manual“ pentru levifli
Pentru cæ Leviticul este un „manual“ pentru leviflii care slujeau
în tabernacol, el cuprinde multe instrucfliuni detaliate referitoare
la diferitele feluri de jertfe øi practici religioase care pot pærea
ciudate sau neobiønuite cititorului modern. Dacæ trecefli în revistæ
aceste practici neobiønuite, putefli învæfla adeværuri importante
despre pæcat, pocæinflæ, iertare, sfinflenie øi ispæøirea lui Isus Hristos.

Sæ ne pregætim sæ studiem Leviticul

SCURTÆ PREZENTARE A LEVITICULUI

Descriere

Absolvit de pæcat, ceea ce înseamnæ a fi
iertat de pæcat øi a deveni demn în fafla lui
Dumnezeu

Jertfele care ispæøesc pentru pæcat sau
exprimæ dorinfla de a fi supus lui Dumnezeu

Legile pentru deflinætorii preofliei care ajutæ
la oferirea jertfelor

Legile pentru curæflirea oamenilor

Explicaflia pentru ziua ispæøirii când întreaga
casæ a lui Israel ar putea fi curæflitæ

Sfinflirea care înseamnæ a deveni mai sfânt
øi mai asemænætor lui Dumnezeu

Sfinflenie personalæ

Sfinflenie în relafliile de familie

Sfinflenie în relafliile sociale sau în cadrul
congregafliei

Sfinflenia preofliei

Særbætori øi evenimente sacre care încura-
jeazæ sfinflenia

Binecuvântæri care vin ca urmare a supu-
nerii faflæ de legile lui Dumnezeu

Consacrarea bunurilor pentru Domnul

Capitole

Leviticul 1–16

Leviticul 1–7

Leviticul 8–10

Leviticul 11–15

Leviticul 16

Leviticul 17–27

Leviticul 17

Leviticul 18

Leviticul 19–20

Leviticul 21–22

Leviticul 23–25

Leviticul 26

Leviticul 27

Partea 1

Partea 2

Partea 3

Partea 4

Apostolul Pavel ne-a învæflat cæ legea lui Moise „ne-a fost un
îndrumætor spre Hristos“ (Galateni 3:24). Cu alte cuvinte,
scopul legii lui Moise a fost sæ-i ajute pe israelifli sæ-øi con-
centreze atenflia asupra principiilor care îi determinau sæ se
îndrepte spre Isus Hristos (vezi Iacov 4:4–5; Iarom 1:11;
Alma 34:13–14). Legea lui Moise a fost foarte strictæ øi im-
punea multe condiflii menite sæ-i ajute pe copiii lui Israel sæ
îøi aminteascæ permanent de Dumnezeu øi îndatorirea lor fa-
flæ de El. De exemplu, uciderea unui animal ca jertfæ pentru
pæcat amintea unei persoane cæ respectivele consecinfle ale
pæcatului aduceau „moartea“. Pe de altæ parte, animalul
nevinovat care murea în locul persoanei care pæcætuise ser-
vea drept simbol a ceea ce urma sæ se întâmple la venirea
Salvatorul pe pæmânt, care avea sæ-Øi verse sângele pentru
noi, salvându-ne astfel de pæcat. 

Leviticul 1 cuprinde instrucfliuni pentru arderile de tot.
Preoflii aduceau aceste jertfe de douæ ori pe zi. Oamenii puteau
sæ aducæ arderi de tot pentru a-øi aræta devotamentul øi su-
punerea faflæ de Dumnezeu. Multe dintre instrucfliunile cu
privire la arderile de tot sunt aceleaøi cu cele pentru alte
jertfe explicate în Leviticul. Cea mai mare diferenflæ dintre
arderea de tot øi alte jertfe este aceea cæ, pentru a face arde-
rea de tot, întregul animal era ars pe altar ceea ce simboliza
supunerea totalæ faflæ de Dumnezeu. 

Pe mæsuræ ce citifli, gândifli-væ la felurile diverse în care ar-
derea de tot ne învaflæ despre ispæøirea lui Isus Hristos øi la
faptul cæ aceasta le aducea aminte israeliflilor de îndatorirea
lor faflæ de Dumnezeu. 

Sæ înflelegem scripturile

Leviticul 1

Sæ studiem scripturile

Gæsifli simbolurile pocæinflei

Subliniafli condifliile specifice pe care trebuie sæ le îndeplineascæ
arderea de tot, care se gæsesc în Leviticul 1:1–9 øi care sunt men-
flionate în urmætorul tabel. Facefli tabelul în caietul dumneavoas-
træ øi explicafli ce ne învaflæ fiecare element al arderii de tot
despre pocæinfla prin ispæøirea lui Isus Hristos. 

A

Cusur (vv. 3, 10) – semn sau
imperfecfliune de orice fel

Guøa (v. 16) – stomacul

Sæ frângæ (v. 17) – sæ taie

Dezlipeascæ (v. 17) – sæ taie
în douæ

Leviticul 1

Dar pentru arderea de tot

Cartea Leviticul
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În Leviticul 1:8–9, se vorbeøte despre jertfirea diferitelor pærfli ale
trupului animalului. Capul reprezintæ gândurile noastre. Picioarele
reprezintæ drumul nostru sau direcflia în care ne îndreptæm.
„Mæruntaiele“ reprezintæ sentimentele, dorinflele øi motivafliile
noastre. Græsimea reprezintæ tæria øi sænætatea noastræ. Ce sim-
bolizeazæ evenimentele din versetele 8–9 (vezi, de asemenea,
D&L 59:5)? 

Sæ studiem scripturile

Legea jertfirii

Jertfele descrise în Leviticul nu se mai cer membrilor Bisericii
astæzi. Principiile propovæduite prin jertfe sunt totuøi adeværate
øi trebuie sæ fie o parte a vieflilor noastre dacæ dorim sæ fim
drepfli cu Dumnezeu. 

A

În Leviticul 2–7, sunt descrise în detaliu diferitele jertfe
aduse de israelifli. În Leviticul 2, se descrie darul de mân-
care. În Leviticul 3, se descrie darul de mulflumire. În
Leviticul 4–5, se descriu diferitele feluri de daruri pentru
pæcate. Leviticul 6–7 cuprinde instrucfliuni suplimentare
cu privire la toate darurile. 

Leviticul 2–7

Alte daruri

Ce învæflafli despre pocæinflæ
sau ispæøirea lui Isus HristosCondiflie

Darul adus Domnului trebuie sæ fie din
bunurile personale (vezi Leviticul 1:2),
însemnând cæ nu putefli dærui ceva de
nu este al dumneavoastræ. 

Trebuie sæ oferifli un animal de „parte
bærbæteascæ færæ cusur“ (v. 3).

Cel ce face darul trebuie „sæ-l aducæ“
singur, adicæ sæ-l facæ din proprie
voinflæ (v. 3).

Întâi, trebuie sæ aducefli darul „la uøa
cortului întâlnirii“, care cort reprezintæ
locul în care locuieøte Dumnezeu (v. 3).

Trebuie sæ væ punefli mâinile pe capul
animalului adus ca jertfæ øi, apoi, tre-
buie sæ-l ucidefli dumneavoastræ înøivæ
(vezi vv. 4-5).

Trebuie sæ-l „jupuifli“ sau sæ îndepærtafli
pielea animalului adus ca jertfæ (v. 6).

Preoflii pun „capul“, „græsimea“,
„mæruntaiele“ øi „picioarele“ pe altar
(vv. 8-9).

Jertfa este complet arsæ în foc (vezi
v. 9).

1. Citifli 3 Nefi 9:19–20 øi scriefli ce a spus Domnul sæ jertfim în
locul animalelor. 

2. Dafli exemple de moduri în care credefli cæ putefli face ce a po-
runcit Isus în 3 Nefi 9:19–20. 

În Leviticul 8–9, se consemneazæ punerea deoparte a lui
Aaron øi a fiilor sæi pentru a sluji în oficiul de preot în ta-
bernacol (vezi Exodul 28–29). Punerea deoparte a fost ur-
matæ de o impresionantæ prezentare a slavei Domnului care
a arætat cæ El aproba ceea ce se fæcuse. 

Leviticul 10 este unul dintre cele câteva capitole din cartea
Leviticul în care se relateazæ o întâmplare în loc sæ se dea pur
øi simplu instrucfliuni. Acesta cuprinde un mesaj puternic
despre credinfla celor care deflin preoflia. Când citifli, gândifli-væ
la aceastæ întrebare: Ce sentimente are Domnul faflæ de modul
în care îndeplinim noi rânduielile sacre? 

Sæ înflelegem scripturile

Leviticul 10

Cædelnifla (v. 1) – recipient în
care se arde tæmâie

Stræin (v. 1) – interzis

Sæ plângæ (v. 6) – sæ se întris-
teze din cauza

Parte (vv. 13–14) – platæ sau
salariu

Leviticul 10

Deflinætorii preofliei trebuie
sæ fie sfinfli

Leviticul 8–9

Consacrarea lui Aaron
øi a fiilor sæi
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Leviticul 10:12–20 – De ce nu a mâncat Aaron
din dar? 
Moise a observat cæ Aaron øi fiii sæi, Eleazar øi Itamar, nu au
mâncat jertfa de ispæøire, aøa cum fuseseræ instruifli. Ca ræspuns,
Aaron i-a spus lui Moise cæ el nu a considerat drept sæ mænânce
carnea dupæ cele întâmplate celorlalfli fii ai sæi din cauza nesu-
punerii lor. Acest ræspuns l-a mulflumit pe Moise. Noi nu trebuie
sæ participæm la anumite rânduieli, cum ar fi împærtæøania, dacæ
nu ne-am pocæit sau dacæ am fost sfætuifli de cætre conducætorul
preofliei sæ nu facem acest lucru. Dacæ o persoanæ doreøte sæ se
pocæiascæ øi sæ devinæ mai bunæ, dacæ nu a comis pæcate grave
care nu au fost încæ rezolvate cu episcopul øi dacæ nu se aflæ sub
interdicflia preofliei, ea este demnæ sæ ia din împærtæøanie. 

Sæ studiem scripturile

Dafli un sfat cu privire la respectarea profliei

Este evident cæ Domnul nu pedepseøte cu moartea pe tofli defli-
nætorii preofliei nedrepfli øi lipsifli de respect în zilele noastre. În
Leviticul 10, a fost totuøi necesar ca Domnul sæ dea aceastæ lec-
flie pentru cæ fiii lui Aaron trataseræ preoflia færæ respect la un
timp atât de scurt dupæ impresionanta manifestare a slavei lui
Dumnezeu ce a avut loc la punerea lor deoparte (vezi Leviticul
9). Pentru a sublinia importanfla respectærii preofliei, folosifli
Leviticul 10:1–7; Doctrinæ øi legæminte 121:36–38 pentru a da
un sfat unui tânær care ar putea sæ se gândeascæ „sæ facæ o glu-
mæ“ în timp ce participæ la distribuirea împærtæøaniei. 

De ce nu? 

1. Ce a poruncit Domnul lui Aaron øi fiilor sæi în viaflæ sæ nu fa-
cæ (vezi Leviticul 10:8–11)? 

2. Cum a motivat Domnul aceastæ poruncæ? 

În anumite zile, oamenii pot uita sæ se roage sau neglijeazæ sæ
munceascæ ori sæ preaslæveascæ, dar rareori uitæ sæ mænânce.
Dat fiind cæ unul dintre scopurile legii lui Moise era sæ amin-
teascæ zilnic israeliflilor îndatorirea lor faflæ de Dumnezeu,
legea includea øi instrucfliuni cu privire la ce le era permis øi
la ce nu le era permis copiilor lui Israel sæ mænânce. Leviticul
11 cuprinde aceste instrucfliuni. Regulile øi instrucfliunile
sunt cunoscute sub numele de „legile cuøer“. Cuøer vine 

Leviticul 11

Un „cuvânt de înflelepciune“
pentru israelifli

B

A

Pieptul care a fost legænat
(vv. 14–15) – pieptul unui ani-
mal flinut pe brafle øi legænat
ca parte a ceremoniei pentru
jertfa de mulflumire

Spata (vv. 14–15) – umærul
unui animal flinut pe brafle øi

înfæfliøat înaintea Domnului
ca parte a ceremoniei pentru
jertfa de mulflumire

Nelegiurea (v. 17) – pæcatul

Sæ înflelegem scripturile

Leviticul 11
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Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A–C) pe mæsuræ
ce studiafli Leviticul 11. 

Este cuøer? 

Cuøer înseamnæ curat sau sfinflit prin legea iudaicæ. Scriefli urmæ-
toarele animale în caietul dumneavoastræ: øarpele, oaia, øoarece-
le, læcusta, barza, porcul, vaca, øoimul, cæmila, rechinul. În
dreptul fiecærui animal sau pasære, scriefli dacæ era „cuøer“ sau
„nu era cuøer“ pentru a fi mâncat de israelifli øi explicafli de ce.
Pentru fiecare motiv, indicafli un verset din Leviticul 11 care sæ
væ susflinæ ræspunsul. 

Revedefli Cuvântul de înflelepciune

Citifli Doctrinæ øi legæminte 89:5–17 øi enumerafli ce a poruncit
Domnul membrilor Bisericii din zilele noastre sæ mænânce sau
sæ nu mænânce. Comparafli aceste instrucfliuni cu Leviticul 11, în
care Domnul i-a învæflat pe copiii lui Israel ce le era permis øi ce
nu le era permis sæ mænânce. 

De ce conteazæ? 

De ce credefli cæ Domnul a poruncit poporului Sæu sæ nu mænânce
anumite lucruri? (Dacæ avefli nevoie de ajutor, consultafli Leviticul
11:43–47; 1 Corinteni 6:19–20; D&L 89:1–4, 18–21.) 

În capitolele 12–15 din Leviticul, Domnul a dat instrucfliuni
cu privire la ce era „curat“ øi „necurat“ potrivit legii lui
Moise referitoare la funcfliile trupului omenesc øi boli. În
Leviticul 12, se explicæ legile care se aplicæ femeilor dupæ ce
au næscut. O perioadæ de timp, ele erau considerate „necu-
rate“ religios, dar Domnul a menflionat anumite rânduieli
care le puteau face, din nou, „curate“ dupæ o anumitæ

Leviticul 12

Curat øi necurat

C

B

A

Gripsorul øi vulturul de ma-
re (v. 13) – pæsæri de pradæ

Purta (vv. 25, 28, 40) – duce în
brafle

de la un cuvânt în ebraicæ însemnând „curat religios“. Ca
øi Cuvântul de înflelepciune revelat în zilele noastre, legile
cuøer promoveazæ sænætatea, dar scopul lor principal a fost
sæ-i învefle pe oameni supunerea. Aceastæ lege a sænætæflii,
ca øi Cuvântul de înflelepciune, a ajutat la punerea deoparte
a oamenilor lui Dumnezeu de restul lumii în ceea ce priveøte
obiceiurile øi practicile, care a fost un alt scop al legii lui
Moise, øi i-a ajutat sæ devinæ curafli øi sfinfli. 
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perioadæ de timp. Maria, mama lui Isus, a urmat aceste
rânduieli dupæ naøterea lui Isus (vezi Luca 2:21–24, 39). 

Unii oameni sunt uimifli de ideea cæ funcfliile trupului ome-
nesc fac pe cineva necurat. Trebuie sæ înflelegem totuøi cæ,
potrivit legii lui Moise, „necurat“ nu însemna murdar sau
dezgustætor ci, pur øi simplu, de neacceptat pentru a participa
la rânduieli sacre. Aducefli-væ aminte cæ legea lui Moise a
fost menitæ sæ asigure elemente fizice exterioare, prezente
în viafla de zi cu zi, care sæ le reaminteascæ israeliflilor de
adeværurile spirituale mai profunde. 

În Leviticul 13–14, se vorbeøte despre boala numitæ lepræ.
Din descrierile din aceste capitole, se pare cæ denumirea de
lepræ este folositæ pentru mai multe boli infecflioase ale pielii.
Pentru mai multe informaflii despre „lepræ“ vezi Ghidul
pentru scripturi. 

Sæ înflelegem scripturile

Leviticul 14

Sæ studiem scripturile

Comparafli curæflirea de lepræ cu curæflirea
de pæcate

Pentru cæ lepra era atât de vizibilæ øi implica degradarea trupu-
lui, ea a servit ca un simbol excelent al pæcætoøeniei. Pæcatul de-
gradeazæ spiritual o persoanæ aøa cum lepra o degradeazæ fizic.
În Leviticul 14, se descrie ce trebuie sæ facæ un bærbat pentru a
fi curat religios dupæ ce a fost vindecat de lepræ. Putem vedea
paralela dintre procesul curæflirii de lepræ øi depæøirea efectelor
pæcatului. 

Înainte de a studia Leviticul 14, trebuie sæ øtifli cæ, atunci când un
om se îmbolnævea de lepræ, i se cerea sæ træiascæ în afara taberei.
Acelaøi lucru este adeværat øi în cazul pæcatului. Când pæcætuim,
ne separæm de comuniunea deplinæ cu Domnul øi Biserica Sa.
De exemplu, este posibil sæ nu ni se poatæ permite sæ luæm din
împærtæøanie sau sæ primim recomandarea pentru templu. 

Etapele curæflirii religioase de lepræ se gæsesc în urmætoarele
grupuri de versete. Citifli fiecare grup de versete din Leviticul 14,
rezumafli fiecare etapæ øi explicafli cum ne învaflæ fiecare etapæ
despre procesul pæcætuirii øi pocæinflei. Fiecare grup de versete
este însoflit de o întrebare care væ îndrumæ. 

A

Log (vv. 10, 12, 15, 21) –
aproximativ jumætate de litru 

Leviticul 13–14

Lepra

1. Versetele 2–3. Dacæ lepra simbolizeazæ pæcatul, pe cine ar pu-
tea reprezenta preotul? 

2. Versetele 4–8. Trebuie sæ øtifli cæ (a) lemnul de cedru este cu-
noscut pentru însuøirea de a împiedica degradarea altor lu-
cruri; (b) culoarea cârmâz este culoarea roøie, amintindu-ne
de sânge, care este simbolul vieflii øi al ispæøirii; (c) isopul era
folosit în perioada Vechiului Testament ca plantæ purificatoare;
øi (d) sângele øi apa sunt simboluri ale naøterii (vezi Moise
6:59). Având în vedere aceste informaflii, ce credefli cæ vor sæ
simbolizeze aceste versete? 

3. Versetul 9. Nou-næscuflii au, de obicei, foarte puflin pær sau de-
loc, cu excepflia pærului de pe cap. Care ar putea fi mesajul
acestui verset (vezi 3 Nefi 11:37)? 

4. Versetele 10–14. Amintifli-væ simboluri similare din Exodul
28–29. Cum s-ar putea aplica aceste simboluri aici? 

5. Versetele15–18. Mæslinul este un simbol al pæcii øi puritæflii iar
uleiul de mæslin a devenit un simbol al Duhului Sfânt øi al
faptelor drepte øi actelor de slujire (vezi D&L 45:56–57). În ce
fel este aceasta o parte a procesului de curæflire de pæcat (vezi
2 Nefi 31:17)? 

6. Versetele 19–20. Ce anume face pocæinfla posibilæ? 

Primele cincisprezece capitole din Leviticul se referæ, toa-
te, la modul în care oamenii devin „drepfli“ în fafla lui
Dumnezeu prin jertfæ sau în care devin „curafli“ religios
în fafla Lui prin supunere faflæ de legile Sale referitoare la
purificare. Leviticul 15 cuprinde noi instrucfliuni referi-
toare la legætura dintre curat øi necurat øi funcfliile trupu-
lui omenesc, potrivit legii lui Moise. Trebuie sæ înflelegem
totuøi cæ iertarea cu adeværat a pæcatelor nu este posibilæ
færæ pocæinflæ sinceræ øi ispæøirea lui Hristos. În Leviticul
16, este descrisæ o ceremonie sacræ pe care Domnul a po-
runcit israeliflilor s-o îndeplineascæ o datæ pe an, într-un
anumit moment, øi care simboliza felul în care avea sæ is-
pæøeascæ Isus Hristos pentru pæcatele tuturor oamenilor.
În timp ce ritualurile descrise în Leviticul 1–15 se aplicau
individual, ziua ispæøirii descrisæ în Leviticul 16 a simbo-
lizat ispæøirea pentru pæcatele întregii nafliuni israelite øi
a fost o zi în care întreaga casæ a lui Israel a postit øi s-a
odihnit. 

Sæ înflelegem scripturile

Leviticul 16

In (v. 4) – pânzæ albæ Ismenele (v. 4) – îmbræcæmin-
te ce se purta direct pe corp

Leviticul 15–16

Ziua ispæøirii
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Leviticul 16:10 – fiapul izgonit
fiapul izgonit era numele dat flapului care fugea în pustietate, fæ-
ræ a se mai întoarce vreodatæ, cu sângele sau pæcatele oamenilor
pe el. fiapul izgonit simboliza faptul cæ, prin ispæøire, toate pæcatele
lui Israel puteau fi iertate, færæ a se mai întoarce vreodatæ. 

Sæ studiem scripturile

O ceremonie sacræ øi importantæ

Leviticul 16:3–28 cuprinde instrucfliuni referitoare la ce trebuia sæ
facæ preotul în ziua ispæøirii. În cele ce urmeazæ, sunt menflionate
øase etape generale din cadrul ceremoniei. Scriefli ræspunsuri la
întrebærile despre fiecare etapæ. 

1. Ce simbolizeazæ ceea ce Domnul i-a cerut, în versetul 4, lui
Aaron sæ facæ (vezi vv. 3–5). (Indiciu: Este necesar sæ øtifli ce în-
seamnæ „in“.) 

2. De ce avea nevoie Aaron de douæ capre (vezi vv. 6–10)?

3. De ce credefli cæ avea nevoie Aaron sæ facæ o ispæøire pentru
sine însuøi înainte de a face ispæøirea pentru popor (vezi vv.
11–14)? Care este diferenfla dintre aceastæ etapæ øi momentul
ispæøirii lui Hristos (vezi Evrei 9:6–14; Alma 34:8–12)? 

5. De ce era nevoie ca Aaron sæ curefle locul sfânt din templu?
Ce væ spune aceastæ cerinflæ despre importanfla curæfleniei în
ochii lui Dumnezeu øi despre puterea ispæøirii (vezi vv. 15–19)?

6. În ce fel simbolizeazæ ambii flapi (cel folosit ca jertfæ de ispæøi-
re øi cel folosit ca flap alungat în pustiu) pe Hristos øi ispæøirea
Sa (vezi vv. 20–22)?

7. Ce simbolizeazæ responsabilitæflile lui Aaron øi responsabilitæ-
flile omului care ducea flapul în pustiu (vezi vv. 20–22; vezi, de
asemenea, D&L 36:5–6)? 

În Leviticul 17–18, se consemneazæ instrucfliunile pe care
Domnul le-a dat israeliflilor cu privire la practicile care îi fli-
neau departe de religiile false din timpul lor. Leviticul 17 

Leviticul 17–18

Evitafli practicile idolatre

A

Brâu (v. 4) – curea

Sæ arunce sorfli (vv. 8–10) – sæ
arunce pietre marcate sau un
zar cu scopul de a alege, la
întâmplare, ceva. Când oame-
nii sfinfli aruncau sorflii, acest
lucru exprima credinfla cæ
Dumnezeu avea sæ suprave-
gheze un eveniment øi sæ-Øi
facæ voinfla cunoscutæ. În
Leviticul 16, o piatræ era mar-
catæ pentru Domnul øi o alta

pentru flap. Când Aaron arun-
ca pietrele, în funcflie de cum
cædeau, se alegea un flap pen-
tru a fi adus ca jertfæ sau se
alegea un flap care urma sæ fie
izgonit în pustiu. 

Chivotul mærturiei (v. 13) –
chivotul legæmântului

Sæ sfinfleascæ (v. 19) – sæ facæ
sacru

Sæ urmeze (v. 32) – sæ ia locul

Capitolele 19–20 din Leviticul consemneazæ faptul cæ
Domnul subliniazæ necesitatea de a fi sfânt. Sfânt, în ebrai-
cæ, se spune „qadash“, ceea ce înseamnæ a fi sanctificat,
consacrat øi dedicat sau a fi separat de lume øi lucrurile lu-
meøti. În aceste douæ capitole, nu numai cæ Domnul a po-
runcit israeliflilor sæ fie sfinfli, ci le-a øi dat exemple specifice
de lucruri pe care le puteau face în viafla de zi cu zi pentru
a se supune acestei porunci. Fiecare dintre aceste practici
specifice le reamintea israeliflilor sæ se separe de lume øi
practicile ei care nu aveau legæturæ cu Dumnezeu. Isus a
explicat principiile fundamentale ale sfinfleniei când i-a în-
væflat pe apostolii Sæi cæ El nu avea sæ-i ia din lume øi îi va
pæzi de ræu (vezi Ioan 17:14–16). 

Pe mæsuræ ce citifli, stabilifli principiul care se aflæ la baza
fiecærei porunci pe care a dat-o Domnul. În ce fel ne-a cerut
El sæ træim potrivit acestor principii astæzi, când ne stræ-
duim „sæ nu fim din lume“? 

Sæ înflelegem scripturile

Leviticul 19

Sæ cinsteascæ (v. 3) – sæ iu-
beascæ øi sæ respecte

Va purta (v. 8) – va fi ræspun-
zætor pentru

Necinsteøte (vv. 8, 12) – pro-
faneazæ ceea ce este sacru

Asupreøti (v. 13) – înøeli

Împreuni (v. 19) – împerechezi

Semeni (v. 19) – plantezi

Ræscumpæratæ (v. 20) – nu s-a
plætit pentru ea øi nu a devenit
liberæ

Leviticul 19–20

„Fifli sfinfli, cæci Eu sunt sfânt“ 

cuprinde instrucfliuni referitoare la ce trebuia sæ se facæ atunci
când israeliflii ucideau un animal. Chiar dacæ animalul nu
urma sæ fie oferit ca jertfæ, israeliflii trebuia sæ-l prezinte în
fafla Domnului, la tabernacol. Aceastæ practicæ a împiedicat
aducerea de jertfe pentru dumnezeii faløi øi i-a ajutat pe is-
raelifli sæ-øi aminteascæ cæ tot ce aveau venea de la Domnul.
În Leviticul 17, Domnul a poruncit, de asemenea, israeliflilor
sæ nu mænânce sânge. Sângele este simbolul vieflii øi unele
religii false din acea vreme includeau bæutul sângelui în ri-
tualurile lor religioase. Credincioøii respectivi considerau cæ,
prin aceastæ practicæ, îøi prelungeau propriile viefli. Domnul
i-a dat lui Israel diverse jertfe simbolizând marea jertfæ a lui
Isus Hristos, în care sângele Sæu avea sæ fie værsat pentru a
da viaflæ veønicæ tuturor acelora care aveau sæ creadæ în El
øi sæ se supunæ poruncilor Lui (vezi Leviticul 17:11). 

În Leviticul 18, Domnul îi avertizeazæ pe israelifli cæ un com-
portament sexual imoral ar putea duce la distrugerea nafliunii
øi cæ israeliflii vor fi distruøi dacæ participæ la astfel de practici. 
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Sæ studiem scripturile

Gæsifli principiul

Dacæ examinafli principiul care se aflæ la baza fiecærei porunci din
Leviticul 19, aproape fiecare poruncæ din acest capitol se aplicæ
sfinflilor din zilele din urmæ de astæzi. Unele dintre ele sunt cu-
noscute (ca cele din vv. 11–12), altele sunt total necunoscute.
Alegefli douæ dintre poruncile din Leviticul 19 care par sæ fie
destinate anume oamenilor din acele zile. Identificafli principiile
care stau la baza poruncilor øi rescriefli-le astfel încât sæ se aplice
timpurilor noastre. De exemplu, în versetul 19, Domnul a spus sæ
nu se semene ogorul cu douæ feluri de seminfle sau sæ nu se poarte
o hainæ cu douæ feluri de fire în ea. Prin aceste porunci, Domnul
a reamintit lui Israel cæ nu se poate alætura celor din jur øi ræmâ-
ne, în acelaøi timp, sfânt. Astæzi, putem aplica aceste principii
ideii de a lega prietenii øi a încheia o cæsætorie. Trebuie sæ legæm
prietenii cu membri ai Bisericii øi sæ ne cæsætorim în legæmânt. 

Scripturæ de bazæ – Leviticul 19:18

Citifli porunca lui Isus din Matei 22:35–39. Ce a spus Domnul, în
Leviticul, despre importanfla acestei porunci? 

Leviticul 21–22 cuprinde porunci cu privire la sfinflenia
preoflilor, la familiile lor øi la jertfele pe care le fæceau. Øi as-
tæzi, avem standarde speciale pentru cei care slujesc ca mi-
sionari øi au poziflii cu autoritate, precum øi standarde
referitoare la modul în care se îndeplinesc rânduielile. 

Leviticul 23–25

Særbætori øi evenimente sfinte

Leviticul 21–22

Sfinflenia preofliei

B

A

Pedepsifli (v. 20) – biciuifli

Netæiate împrejur (v. 23) –
nesfinte

Sæ nu ghicifli dupæ vârcolaci,
nici dupæ nori (v. 26) – diver-
se metode de a ghici viitorul

Sæ nu væ tæiafli rotund colflu-
rile pærului (v. 27) – se referæ
la o anumitæ tunsoare folositæ
de adepfli ai falselor religii

Cei ce cheamæ duhurile mor-
flilor (v. 31) – cei care pretind cæ
vorbesc cu spiritele celor morfli

Vræjitori (v. 31) – bærbafli care
cheamæ spiritele celor morfli

Sæ nu-l asuprifli (v. 33) – sæ nu-l
tratafli ræu øi sæ nu-l mâniafli

Efæ, hinæ (v. 36) – unitæfli de
mæsuræ (vezi Leviticul 19:36,
nota de subsol 1)

Leviticul 24 cuprinde unele instrucfliuni referitoare la folo-
sirea sfeønicului øi a pâinilor pentru punerea înainte. În
capitolul 24, se relateazæ apoi povestea unei persoane care
a rostit blasfemii, luând în derâdere numele lui Dumnezeu,
øi a fost condamnatæ la moarte deoarece blasfemia era strict
interzisæ în poruncile pe care Dumnezeu le-a dat copiilor
lui Israel. O parte a explicafliei pentru aceastæ pedeapsæ o
constituie cunoscuta expresie „ochi pentru ochi, dinte pen-
tru dinte“ (v. 20).

Dupæ ce a explicat ce aøtepta El de la israelifli cu privire la
curæflenia religioasæ øi sfinflenie, Domnul a încheiat cartea
Leviticul explicând consecinflele supunerii sau nesupunerii
faflæ de aceste porunci (vezi Leviticul 26). Domnul i-a sfætuit,
de asemenea, pe oameni sæ se consacre slujirii Domnului. 

Sæ înflelegem scripturile

Leviticul 26

Treiera (v. 5) – recolta grânele

Va fline (v. 5) – va dura

Vefli mânca din roadele cele
vechi øi vefli scoate afaræ pe
cele vechi, ca sæ facefli loc ce-
lor noi (v. 10) – vefli mânca în-
cæ din roadele anului trecut
când vor veni cele noi øi va

trebui sæ le mutafli pe cele
vechi pentru a le face loc ce-
lor noi

Urî (vv. 11, 15, 30, 43–44) –
a diplace sau a neglija

Cu capul ridicat (v. 13) – liberi

Lingoarea øi frigurile (v. 16)
– boli

Leviticul 26–27

Binecuvântæri sau blesteme

În Leviticul 23, ni se spune cæ Domnul a stabilit cinci mo-
mente sfinte, în care tot Israelul trebuia sæ facæ eforturi spe-
ciale pentru a fi sfânt øi a se apropia mai mult de El. Aceste
momente erau sabatul (vezi vv. 1–3), særbætoarea azimilor
sau Paøtele (vezi vv. 4–14), Rusaliile (vezi vv. 15–23), ziua
ispæøirii (vezi vv. 26–32) øi særbætoarea corturilor (vezi vv.
33–44). 

Leviticul 25 are legæturæ cu capitolul 23 din punct de vedere
al subiectului. În Leviticul 25, citim cæ Domnul a poruncit
israeliflilor nu numai sæ aibæ un sabat în fiecare a øaptea zi,
ci øi sæ declare fiecare al øaptelea an un an sabatic. În acest
an sabatic, nu era permis sæ se cultive pæmântul, ci trebuia
læsat sæ se odihneascæ. Mai mult, dupæ øapte ori øapte ani
(49 de ani), al 50–lea an trebuia sæ fie un an sabatic special,
numit anul veseliei. Nu numai cæ israeliflilor nu le era permis
sæ cultive pæmântul sau sæ-l recolteze, ci ei trebuia sæ ierte
toate datoriile øi sæ elibereze tofli sclavii. Anul veseliei îi
amintea lui Israel cæ, aøa cum Dumnezeu avea milæ de ei,
ei trebuia sæ aibæ milæ de alflii øi de pæmânt. 
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Sæ studiem scripturile

Identificafli alegerile øi consecinflele

Întocmifli un tabel cu douæ coloane, ca cel de mai jos. Numifli o
coloanæ „Dacæ“ øi pe cealaltæ „Atunci“. 

A

Urmærifli (vv. 17, 36–37) – vânafli

Pustii (vv. 22, 33, 35, 43) – goale

Ciumæ (v. 25) – molimæ, boli

Pedepsi (v. 28) – disciplina,
corecta

Pustii (vv. 31, 33) – devastate

Neamuri (vv. 33, 38, 45) – cei
care nu-L cunosc pe
Dumnezeu cel viu øi adeværat

Frica (v. 36) – lipsa de curaj

Rætæcind prin pustiu
Cartea Numeri a pri-
mit acest nume când
a fost tradusæ în lim-
ba greacæ, pentru cæ
cuprinde relatarea
a douæ ocazii în
care Moise a fæcut
„numærætoarea“ sau
i-a numærat pe oame-
nii din poporul lui
Israel (vezi Numeri
1–4; 26). Unii evrei
o numesc Vayedabber
(primul cuvânt din
cartea în ebraicæ) care

înseamnæ „Øi El a vorbit“. Acest nume pare potrivit pentru cæ
Numeri cuprinde peste 150 de relatæri în care Dumnezeu îi vor-
beøte lui Moise. De obicei, în ebraicæ cartea este numitæ Bemidbar
care înseamnæ „În pustiu“, descriind aproape cadrul întregii cærfli.
Deøi titlul „Numeri“ sunæ destul de simplu, cartea cuprinde, de
fapt, câteva povestiri, foarte importante øi inspirate, despre rætæ-
cirea lui Israel prin deøertul Sinai timp de patruzeci de ani.

Sæ ne pregætim sæ citim Numeri
Numeri cuprinde mai multe povestiri despre cârteala, nemulflu-
mirea øi revolta chiar a celor mai apropiafli asociafli øi membrii ai
familiei lui Moise. Domnul le-a oferit copiilor lui Israel ocazia sæ
intre în flara fægæduinflei la aproximativ un an dupæ ce au plecat
din Egipt, dar ei s-au temut, au cârtit øi s-au revoltat, astfel cæ au
pierdut aceastæ ocazie. Pe mæsuræ ce citifli, ar trebui sæ væ gândifli
la faptul cæ noi, ca øi copiii lui Israel, avem astæzi un profet.
Cum reacflionafli la sfatul sæu? Care sunt consecinflele respectærii
sau nerespectærii sfatului profetului?

Cartea Numeri poate fi împærflitæ în trei secfliuni: (1) plecarea din
Sinai (vezi capitolele 1–19), (2) cælætoria prin pustiu (vezi capito-
lele 11–21) øi (3) pregætirea intrærii pe pæmântul fægæduinflei
(vezi capitolele 22–36).

Marea Mediteranæ
Damasc

Ierihonul
Muntele Nebo
Ierusalim

Eflion-Gheber

Ramses
Sucot

MOAB

fiARA LUI MADIAN

Golful Suez

Marea Særatæ 
(Marea Moartæ)

Muntele Sinai (Horeb)

Marea Roøie

Hebron

Marea Chineret (Galileii)

BASAN

EDOM

GOSEN
Pus iul fiin

Pustiul 
Paran

Pustiul Sur

Pustiul Etam

Pus iul Sin

EGIPT

PENINSULA
SINAI

CA
NA

AN AMON

Fl
uv

iu
l N

il

1. În timp ce citifli Leviticul 26,
gæsifli cuvântul dacæ. Îl putefli
sublinia sau încercui în
scripturile personale. Scriefli
în coloana numitæ „Dacæ“
lucrurile pe care Domnul a
spus cæ le poate face Israel. 

2. Gæsifli cuvântul atunci de
dupæ cuvântul dacæ pe care
l-afli gæsit în prima etapæ.
Subliniafli-l sau încercuifli-l
în scripturile personale.
Enumerafli în coloana
„Atunci“ ce a spus Domnul
cæ se va întâmpla dacæ Israel

va face anumite alegeri. Continuafli pânæ la sfârøitul capitolu-
lui øi gæsifli mai multe perechi „dacæ-atunci“. 

Atunci

Consecinfle ale
acelor alegeri

Dacæ

Alegeri pe care
le-au putut
face israeliflii

În Numeri 1–4, ni se spune cæ Israel a fost numærat pe tri-
buri sau familii. Tribul lui Iosif a primit o moøtenire dublæ,
datoritæ dreptului de întâi næscut. Aceastæ dublæ moøtenire a
fost împærflitæ între cei doi fii ai lui Iosif, Efraim øi Manase.
În consecinflæ, acestor doi fii le-a fost dat statutul de triburi
separate în Israel (vezi Genesa 48:5), ajungându-se astfel la
treisprezece triburi în Israel. Tribul lui Levi avea o chemare
specialæ, de a defline preoflia øi a îndeplini rânduieli sub legea
lui Moise. Datoritæ acestei chemæri, au træit printre toate ce-
lelalte triburi øi nu au fost numærafli în acelaøi fel. În general,
se considera cæ Israel este format din doisprezece triburi  plus
leviflii. În Numeri 1 øi 2, ni se spune cæ cele doisprezece tri-
buri au fost numærate øi organizate în grupuri pentru a
porni la drum øi pentru a face popas în tabæræ. În Numeri 3
øi 4, se consemneazæ cæ leviflii au fost numærafli øi li s-au îm-
pærflit sarcinile.

În Numeri 3 øi 4, ni se explicæ, de asemenea, cæ tofli întâii
næscufli dintre copiii lui Israel aparflin Domnului, pentru cæ
au fost salvafli numai prin mila Domnului, când s-au uns cu
sânge stâlpii uøilor, în timpul celei de a zecea urgii din Egipt
(vezi Exodul 12–13). În loc sæ punæ pe fiecare întâi næscut
din fiecare familie sæ-I slujeascæ tot timpul, Domnul a explicat
cæ El vrea ca leviflii sæ slujeascæ în locul lor. Ca sæ arate cæ
recunoøteau cæ leviflii slujeau în locul lor, fiecærui fiu întâi
næscut din celelalte doisprezece triburi i se cerea sæ plæteascæ
în fiecare an o anumitæ sumæ de bani, ca sæ-i sprijine pe le-
vifli la munca din tabernacol. Aceasta se numea „argintul
de ræscumpærare“ (vezi Numeri 3:44–51).

Numeri 1–4

Recensæmântul

Cartea Numeri
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Sæ studiem scripturile

Afli putea fi dumneavoastræ

Citifli Numeri 3:12–13; 4:40–41 øi explicafliile de mai sus, referi-
toare la Numeri 1–4, ca sæ învæflafli ceea ce a spus Domnul cu
privire la întâiul næscut din Israel. Citifli apoi 2 Nefi 9:6–9 øi ex-
plicafli cum putem fi comparafli cu întâiul næscut din Israel. Cu
alte cuvinte, ce s-ar fi întâmplat cu noi færæ ispæøirea lui Hristos
(vezi, de asemenea, 1 Corinteni 6:19–20; 1 Petru 1:18–19)?

Ce ar trebui sæ facem?

Având în vedere ceea ce am învæflat în activitatea A, în ce fel ne
afecteazæ prioritæflile faptul cæ øtim cui aparflinem? Ce ne cere
Domnul sæ facem care poate fi comparat cu „argintul de ræs-
cumpærare“?

Numeri 5 øi 6 cuprind instrucfliuni suplimentare pe care
Domnul le-a dat cu privire la boli (vezi 5:1–4), pocæinflæ
(vezi 5:5–10), ce trebuie sæ facæ un sofl când crede cæ soflia
sa l-a înøelat (vezi 5:11–31), cei care fac o juruinflæ specialæ
ca sæ-L slujeascæ pe Domnul (nazireat; vezi 6:1–21) øi la o
binecuvântare pe care preoflii trebuie s-o rosteascæ asupra
oamenilor (vezi 6:22–27). În Numeri 7 øi 8, citim despre
darurile care au fost fæcute la dedicarea cortului øi punerea
deoparte a leviflilor ca sæ-øi desfæøoare chemærile lor speciale
din cadrul preofliei.

Acest îndrumar de studiu acordæ o atenflie deosebitæ capito-
lului 6 din Numeri, care descrie legile nazireatului. În ebraicæ,
nazir înseamnæ „unul consacrat sau devotat“. Astfel, când
oamenii se dedicau într-un mod special Domnului sau când
pærinflii lor îi dedicau Domnului, ei erau numifli „nazirei“.

Numeri 5–8

Adaosuri la legea lui Moise

B

A

Nord

Sud

Neftali

Simeon

Levi
Fiii lui

Gherøon

Moise
Aaron

Levi
Fiii lui Chehat

Manase

Vest Est

Efraim

Beniamin

Zabulon

Iuda

Isahar

Dan

Ruben

Levi
Fiii lui Merari

Aøer

Gad

Cortul øi cortul
întâlnirii

Sæ înflelegem scripturile

Numeri 6

Numeri 6:22–27 – O binecuvântare pentru Israel
øi conducætorii sæi
Unsul Domnului încæ mai oferæ, deseori, binecuvântæri întregii
congregaflii sau Bisericii ca un întreg. De exemplu, analizafli ur-
mætoarele binecuvântæri date de diferifli preøedinfli ai Bisericii în
cadrul conferinflelor generale:

„Acum, prin autoritatea sfintei preoflii pe care o deflin, Îl rog pe
Dumnezeu sæ confirme binecuvântarea mea asupra sfinflilor din
zilele din urmæ øi asupra oamenilor buni de pretutindeni.

Væ binecuvântez cu o mai mare pricepere în a face deosebirea
dintre Hristos øi antihrist. Væ binecuvântez cu o putere mai mare
de a face bine øi de a rezista ræului. Væ binecuvântez cu o înflelegere
mai mare a Cærflii lui Mormon“ (Ezra Taft Benson, în Conference
Report, apr. 1986, p. 100, sau Ensign, mai 1986, p. 78).

„Øi acum, preaiubiflii mei frafli øi surori, prin puterea øi autoritatea
preofliei cu care am fost învestit øi prin virtutea chemærii pe care
acum o deflin, Îl rog pe Dumnezeu sæ confirme binecuvântarea
mea asupra dumneavoastræ. Væ binecuvântez în eforturile dum-
neavoastræ de a træi o viaflæ mai asemænætoare cu a lui Hristos. Væ
binecuvântez cu o dorinflæ mai mare de a fi demni de o recoman-
dare pentru templu øi de a merge la templu cât de des væ permit
circumstanflele. Væ binecuvântez sæ primifli pacea Tatælui nostru
Ceresc în cæminele dumneavoastræ øi sæ fifli îndrumafli pe mæsuræ
ce væ învæflafli familiile sæ-L urmeze pe Salvator“ (Howard W.
Hunter, în Conference Report, oct. 1994, p. 119, sau Ensign, nov.
1994, p. 88).

„Noi væ binecuvântæm, chiar cu o binecuvântare apostolicæ. Væ
binecuvântæm ca Domnul sæ væ zâmbeascæ, ca sæ fie fericire øi
pace în cæminele øi în vieflile dumneavoastræ, ca o atmosferæ de
dragoste øi respect øi apreciere sæ se facæ simflitæ între sofli øi soflii,
copii øi pærinfli. Væ doresc sæ ‘væ uitafli cætre Dumnezeu øi sæ træifli’
(Alma 37:47) în fericire, siguranflæ, pace, credinflæ“ (Gordon B.
Hinckley, în Conference Report, apr. 1995, p. 118, sau Ensign,
mai 1995, p. 88).

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A–D), pe mæsuræ
ce studiafli Numeri 6.

Scriefli un anunfl

Scriefli un anunfl imaginar, prin care cæutafli bærbafli care sæ devi-
næ nazirei. Anunflul dumneavoastræ trebuie sæ includæ cel puflin
trei lucruri pe care Domnul le aøteaptæ de la un nazireu (citifli cu
atenflie Numeri 6:3–7).

Care au fost câfliva dintre nazireii cunoscufli?

Citifli urmætoarele scripturi øi numifli trei oameni care erau nazirei:
Judecætori 13:5, 24; 1 Samuel 1:11, 19–20, 28; Luca 1:13–15.

Aplicafli-o zilelor noastre

Ce ni se cere sæ facem astæzi ca sæ ne dedicæm pe noi înøine lui
Dumnezeu, deosebindu-ne astfel de mulfli alfli oameni din lume?

C

B

A

Nazireat (vv. 2–8) – a se dedi-
ca lui Dumnezeu, a fi separat
de lume

Juruinflæ (vv. 2, 5) – promisiune

Sæ nu se apropie (v. 6) – sæ
nu atingæ

Aøa sæ (v. 23) – în felul acesta

Sæ-Øi înalfle fafla (v. 26) – sæ-Øi
întoarcæ fafla
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Gândifli-væ la o binecuvântare din partea
conducætorilor dumneavoastræ

Alegefli o binecuvântare din secfliunea „Sæ înflelegem scriptu-
rile“, de mai sus, pe care v-afli dori sæ o primifli øi explicafli de ce.
Ce trebuie sæ facefli ca sæ primifli acea binecuvântare?

În Numeri 9, se relateazæ începutul celui de-al doilea an al
cælætoriei israeliflilor dinspre Egipt cætre pæmântul fægæduit.
În capitolul 9, ni se spune ce trebuia sæ facæ poporul lui Israel
ca sæ ræmânæ devotat Domnului øi cum putea sæ øtie cæ El
era alæturi de popor. Cum Îi arætæm Domnului astæzi cæ
suntem supuøi Lui øi cum ne aratæ El cæ este alæturi de noi?

Sæ înflelegem scripturile

Numeri 9

Numeri 9:6–14  Cine ar trebui sæ ia parte la
præznuirea Paøtelui?
În Numeri 9, este interesant de observat cæ unora dintre bærbaflii
care veniseræ în contact cu un mort, poate doar prin faptul cæ au
fost cei care au îngropat o rudæ decedatæ, nu le era permis sæ ia
parte la præznuirea Paøtelui. Conform legii lui Moise, aceøtia erau
„necurafli“. Totuøi, Domnul i-a revelat lui Moise cæ præznuirea
Paøtelui era aøa de importantæ, încât chiar øi cei care erau necurafli
pentru cæ atinseseræ un mort trebuia sæ participe. Mai departe,
Domnul a spus cæ era un pæcat foarte grav sæ fii complet curat øi
pregætit dar sæ refuzi sæ iei parte la masa de Paøte.

Pentru cæ Salvatorul a instituit împærtæøania ca sæ înlocuiascæ
Paøtele, ne putem gândi la câteva moduri în care putem acorda
mai multæ atenflie împærtæøaniei. De exemplu, trebuie sæ profitæm
de fiecare ocazie ca sæ participæm la rânduiala împærtæøaniei. Sæ
avem ocazia, dar sæ refuzæm sæ participæm la adunærile noastre de
împærtæøanie este un pæcat. Sæ luæm din împærtæøanie este atât de
important, încât Domnul doreøte ca noi sæ participæm chiar dacæ
am putea avea unele necuræflenii în viafla noastræ. Conducætorii
preofliei ne pot sfætui când ar trebui sau nu ar trebui sæ luæm din
împærtæøanie, care reprezintæ principiul din spatele întâmplærilor
din capitolul 9.

Sæ studiem scripturile

Amintifli-væ întotdeauna

În prima parte din Numeri 9, se spune despre prima præznuire a
Paøtelui în Egipt. Analizafli urmætoarele cuvinte øi expresii cheie

A

La vremea hotærâtæ (vv. 2–3,
7, 13) – la timpul hotærât de
Domnul

Sæ-øi ia (v. 13) – sæ fie respon-
sabil pentru

Locuieøte (v. 14) – træieøte

Numeri 9

Primul Paøte în pustiu

D øi descriefli ce legæturæ au cu præznuirea Paøtelui (putefli sæ con-
sultafli ceea ce afli studiat în Exodul 12):

1. a paisprezecea zi a lunii întâi;

2. azimi øi ierburi amare;

3. nici un os frânt.

Cum i-a condus Domnul?

1. Descriefli cum ni se spune în Numeri 9:15–23 cæ i-a condus
Domnul pe copiii lui Israel.

2. Ce credefli cæ au învæflat copiii lui Israel din felul în care au
fost conduøi prin pustiu?

3. Cum îøi conduce Domnul oamenii astæzi?

În Numeri 10, ni se spune des-
pre întâia plecare a lui Israel
de la Muntele Sinai dupæ øe-
derea îndelungatæ în acel loc.
Când israeliflii au plecat, l-au
întâlnit pe cumnatul lui
Moise øi l-au invitat sæ li se
alæture – la fel cum øi noi tre-
buie sæ-i invitæm pe alflii sæ ni
se alæture în cælætoria noastræ
înapoi la Dumnezeu. 

În Numeri 10, ni se explicæ, de
asemenea, cum cortul, repre-

zentând locul unde locuieøte Domnul, – s-a aflat în centrul
atenfliei lor pe parcursul cælætoriei.

Gândifli-væ în ce mod se aplicæ israeliflilor urmætoarele în-
trebæri, pe mæsuræ ce citifli Numeri 11: Cum væ simflifli când
facefli ceva bun pentru o altæ persoanæ øi væ ræspunde plân-
gându-se? Ce s-ar întâmpla dacæ Domnul v-ar da tot ce
cerefli, færæ sæ luafli în considerare dacæ ceea ce cerefli este
bun sau ræu pentru dumneavoastræ?

Numeri 11

Israeliflii mânafli de poftele lor

Numeri 10

Plecarea din Sinai

B
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Sæ înflelegem scripturile

Numeri 11

Numeri 11:29 – Moise a dorit ca tofli oamenii sæ
fi fost profefli
Profetul Joseph Smith a spus: „Dumnezeu nu i-a revelat nimic
lui Joseph pe care nu îl va revela øi Celor Doisprezece øi chiar
ultimul sfânt poate cunoaøte toate lucrurile atât de repede cât
poate sæ le înfleleagæ“ (Teachings of the Prophet Joseph Smith, sel.
Joseph Fielding Smith [1976], p. 149).

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli trei dintre urmætoarele activitæfli (A–E), pe mæsuræ
ce studiafli Numeri 11.

Câteva plângeri øi critici din zilele noastre

Imaginafli-væ cæ v-afli simflit aøa cum s-au simflit israeliflii în
Numeri 11:1–9. Scriefli o plângere cætre Moise care aratæ ceea ce
credefli cæ spuneau oamenii la aceea vreme.

Scriefli un ræspuns

Folosifli ceea ce Moise a spus în Numeri 11:10–15 øi ceea ce afli
învæflat dumneavoastræ pânæ acum despre aceastæ cælætorie øi
scriefli cum afli fi putut ræspunde plângerii israeliflilor, dacæ afli fi
fost conducætorul lor?

Ce se întâmplæ când ne plângem?

Consultafli Numeri 11:1–4; Judecætori 1:14–16 øi spunefli ce li se
întâmplæ, în cele din urmæ, oamenilor care se plâng sau cârtesc
împotriva Domnului øi slujitorilor Sæi. Observafli, în Numeri
11:20, ceea ce a spus Domnul cæ fæceau de fapt copiii lui Israel
când s-au plâns împotriva lui Moise.

C

B

A

S-a aprins (vv. 1, 10, 33) – a
fost stârnit

Adunæturi de oameni (v. 4) –
oameni de altæ naflionalitate
decât israelitæ

I-a venit pofta (v. 4) – au sim-
flit o dorinflæ puternicæ sæ-øi
satisfacæ poftele (în cazul
acesta, dorinfla pentru hranæ,
altceva în afaræ de manæ)

Ni s-a uscat sufletul (v. 6) –
ne-a pierit pofta (de manæ)

Coriandru (v. 7) – o plantæ în-
ruditæ cu pætrunjelul

Bedeliumul (v. 7) – ræøinæ,
o substanflæ ceroasæ

Piuæ (v. 8) – un vas gen
castron

Avea gustul unei turte fæcute
cu untdelemn (v. 8) – având
gustul ca ceva gætit în ulei

Mâhnifli (v. 11) – necæjifli

Zæmislit (v. 12) – a dat naøte-
re la

Ai jurat (v. 12) – ai promis

Nenorocirea (v. 15) – neferici-
re mare

Pentru (v. 18) – ca pregætire
pentru

Væ vefli scârbi (v. 20) – vi se
va face greaflæ

N-afli ascultat (v. 20) – au
abandonat, n-au dat dovadæ
de recunoøtinflæ pentru

Care merg pe jos (v. 21) –
bærbafli peste douæzeci de ani
care pot fi soldafli

Ca sæ le ajungæ (v. 22) – sæ-i
sature

Doi cofli (v. 31) – aproximativ
un metru

Zece omeri (v. 32) – aproxi-
mativ doi litri øi jumætate

Apucat de poftæ (v. 34) – a
cæutat lucruri care au legæturæ
cu pofte trupeøti

Gæsifli cuvinte importante

Gæsifli trei cuvinte sau expresii care credefli cæ sunt importante øi
care descriu ce au fæcut cei øaptezeci de bærbafli øi de ce au fost
chemafli ca ræspuns la descurajarea lui Moise.

Ce învæflæm?

Citifli Galateni 5:16–17 øi spunefli cum exprimæ aceste versete ceea
ce ar putea constitui ideea de bazæ din Numeri 11. Gândifli-væ la
semnificaflia cuvântului poftæ øi ceea ce a fæcut Domnul pentru
cei øaptezeci ca ræspuns la situaflia respectivæ.

Unul dintre minunatele lucruri referitoare la Biserica
Domnului este cæ pune la dispoziflie darurile Spiritului tutu-
ror celor care le cautæ fiind demni sæ le primeascæ. Acest
adevær a fost dovedit în Numeri 11, când Spiritul Domnului
s-a coborât asupra celor øaptezeci de bærbafli israelifli øi ei au
profeflit. Deøi oricine poate beneficia de aceste daruri, în îm-
pæræflia lui Dumnezeu trebuie sæ fie ordine. El cheamæ bærbafli
care sæ conducæ øi le dæ inspiraflia specialæ, necesaræ pentru a
conduce Biserica. A avea darurile spirituale nu înseamnæ cæ
nu mai trebuie sæ fim supuøi conducætorilor preofliei, pe care
Dumnezeu i-a ales sæ conducæ asupra noastræ.

Dupæ ce primesc daruri spirituale sau cunoaøtere, unii
membri încep sæ se vadæ pe ei înøiøi mai buni decât cei care
conduc asupra lor. Aceastæ mândrie îndeamnæ deseori la
criticarea unui conducætor øi neascultarea sfatului. Dacæ
oamenii care criticæ nu se umilesc øi nu se pocæiesc de sen-
timentele lor, în scurt timp, ei vor constata cæ sunt îndepær-
tafli de Spirit øi pe drumul cætre apostazie. În Numeri 12, nu
suntem învæflafli doar principiul susflinerii conducætorilor
noøtri; ci ni se aratæ, de asemenea, cæ øi cei care ar trebui sæ
cunoascæ foarte bine acest lucru pot ceda acestei ispite.

Sæ înflelegem scripturile

Numeri 12

Sæ studiem scripturile

Ce se întâmplæ când îl criticæm pe profet
sau pe alt conducætor din Bisericæ?

1. Ce concluzii credefli cæ sunt ilustrate de ceea ce i s-a întâmplat
Mariei?

A

Lepræ (v. 10) – o boalæ de pie-
le (vezi Ghidul pentru scrip-
turi: ‚lepræ‘)

Ah (v. 11) – te rog

A strigat (v. 13) – L-a rugat
fierbinte

Numeri 12

Susflinerea sau respingerea
profetului

E

D
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2. Ce legæturæ are pedeapsa Mariei cu ceea ce citim în Doctrinæ
øi legæminte 1:14?

Care este cel mai dificil lucru pe care a trebuit sæ-l facefli
vreodatæ ca sæ flinefli poruncile Domnului sau ca sæ primifli
de la El o binecuvântare promisæ? De ce l-afli fæcut? Ce s-ar
fi întâmplat dacæ nu l-afli fi fæcut?

Când Domnul i-a eliberat pe israelifli din Egipt, a spus cæ-i
va conduce în flara Canaan, care era flara fægæduitæ lui
Avraam, Isac øi Iacov øi urmaøilor lor pentru totdeauna.
Dupæ multe miracole øi dupæ un an de cælætorii pline de
greutæfli prin pustiu, israeliflii au ajuns în cele din urmæ la
graniflele flærii fægæduite. În Numeri 13 øi 14, ni se spune
povestea a doisprezece bærbafli, unul din fiecare trib, care au
fost trimiøi sæ afle cum aræta flara øi cine træia acolo. Citim,
de asemenea, despre veøtile aduse øi ce hotærâre a luat po-
porul cu privire la ce au auzit.

Pe mæsuræ ce citifli Numeri
13 øi 14, punefli-væ urmæ-
toarele întrebæri: Când în-
tâmpinafli ceea ce pare sæ
fie o sarcinæ foarte dificilæ
de la Domnul, reacflionafli
cu teamæ sau cu credinflæ?
Dacæ majoritatea oamenilor
din jurul dumneavoastræ
aleg teama în locul credin-
flei, cum afli putea fi afectafli
(vezi D&L 30:1–2)? Modul

în care reacflionezi spune cât de mult te încrezi în Domnul –
cât de mult crezi cæ, dacæ dæ o poruncæ sau face o promisiune,
El a pregætit, de asemenea, o cale pentru ca tu sæ pofli sæ o
îndeplineøti (vezi 1Nefi 3:7).

Sæ înflelegem scripturile

Numeri 13

Hosea (vv. 8, 16) – Iosua

L-au dus (v. 23) – l-au cærat

Præjini (v. 23) – bæfl drept

Jaf (vv. 3, 31) – ceva capturat

Øi-au rupt hainele (v. 6) – øi-
au sfâøiat hainele în semn de
mare durere

Vorbea (v. 10) – cerea

Nesocoti, nesocotit (vv. 11,
23) – a mânia

Ciumæ (v. 12) – epidemie,
boalæ

Nu fline pe cel vinovat drept
nevinovat (v. 18) – nu permi-
te ca cel vinovat sæ scape ne-
pedepsit

Afaræ de (v. 30) – cu excepflia
lui

Nesocotit-o (v. 31) – au res-
pins-o

Numeri 13–14

Cæutarea pæmântului fægæduit

Numeri 14

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A–D), pe mæsuræ
ce studiafli Numeri 13–14.

Scriefli un anunfl

Scriefli un anunfl din punctul de vedere al lui Iosua sau Caleb ca
sæ-i convingefli pe israelifli sæ intre pe pæmântul fægæduit.

Convingefli-i pe israelifli

1. Menflionafli motivul pentru care majoritatea israeliflilor nu vo-
iau sæ intre pe pæmântul fægæduinflei.

2. Folosifli evenimentele øi întâmplærile despre care afli citit deja
în Genesa, Exodul, Leviticul sau în prima parte din Numeri,
ca sæ-i convingefli pe israelifli sæ înainteze øi sæ intre pe pæ-
mântul fægæduinflei.

Comparafli evenimentele din povestire

1. Facefli un rezumat al modului în care au reacflionat copiii lui
Israel faflæ de veøtile aduse de iscoade (se gæseøte în Numeri
14:1–4).

2. Citifli Numeri 14:28–33 øi comparafli ræspunsul copiilor lui
Israel cu ceea ce a spus Domnul despre lipsa lor de credinflæ.

„Ne descurcæm øi singuri“

Ce au decis israeliflii sæ facæ øi de ce nu au reuøit?

Dupæ ce grupul principal de israelifli au arætat lipsa lor de
credinflæ (vezi Numeri 13–14) øi au pæcætuit împotriva
Domnului, nu este surprinzætor cæ, în Numeri 15, ni se
vorbeøte despre daruri de jertfæ, necesare pentru iertarea pæ-
catelor. În Numeri 15, ni se vorbeøte clar despre pæcatul
„cu voie“, care înseamnæ sæ pæcætuieøti øtiind cæ ceea ce faci
este greøit (comparæ Numeri 14:44 cu Numeri 15:30–31).
Numeri 15 se încheie cu o poruncæ care l-ar putea ajuta pe
Israel sæ-øi aminteascæ întotdeauna importanfla respectærii
poruncilor.

Numeri 15

Obflinerea iertærii

D

C

B

A

Sæ cârteascæ (v. 36) – bârfæ

Îndærætnicit (v. 44) – deøi øti-
au cæ nu au voie, s-au mutat

færæ permisiune (un act de
sfidare)

I-au tæiat (v. 45) – i-au învins
complet
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Uneori, oameni cred cæ nu trebuie sæ urmeze, cu adeværat,
învæflæturile profeflilor pentru cæ ei cred cæ profeflii sunt oa-
meni ca noi tofli øi doar îøi exprimæ opinia asupra lucruri-
lor. Vârstnicul Harold B. Lee, pe atunci membru al
Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, a spus: „Vreau sæ
væ depun mærturia mea cæ experienfla pe care am træit-o m-a
învæflat cæ cei care îi criticæ pe conducætorii acestei Biserici
prezintæ semne de îmbolnævire spiritualæ care, dacæ nu e
opritæ, va aduce, în cele din urmæ, moartea spiritualæ“ (în
Conference Report, oct. 1947, p. 67). Câfliva ani mai târziu,
ca preøedinte al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli øi
membru al Primei Preøedinflii, preøedintele Lee a spus:
„Siguranfla dumneavoastræ øi a noastræ depinde de faptul
dacæ îi urmæm sau nu pe cei pe care Domnul i-a pus sæ
prezideze peste Biserica Sa“ (în Conference Report, oct.
1970, p. 153).

Celor pe care Domnul îi alege sæ prezideze asupra noastræ le
sunt date chei sacre prin care sæ primeascæ revelaflii pentru
îndrumarea Bisericii øi îndrumarea noastræ în dreptate.
Modul în care ræspundem conducætorilor noøtri reflectæ
sentimentele noastre øi credinfla noastræ în Tatæl Ceresc. Citifli
ce a spus Domnul Israelului din zilele din urmæ în Doctrinæ
øi legæminte 1:14; 121:16–17; 124:45–46. Cæutafli modurile
în care este ilustrat adeværul acestor afirmaflii în Numeri 16.

Sæ înflelegem scripturile

Numeri 16

Sæ studiem scripturile

Spunefli povestea cu propriile cuvinte

1. Scriefli povestea din Numeri 16 cu propriile cuvinte.

2. Explicafli în ce mod exemplificæ aceastæ poveste declaraflia
preøedintelui Harold B. Lee, menflionatæ în introducerea
acestui capitol.

A

Cu nume (v. 2) – bine cunos-
cufli

Cædelniflele (vv. 6, 17–18,
37–39) – vase în care se arde
tæmâia 

Ceata (vv. 11, 16) – grupul, fa-
milia

Mâniat, mânia (vv. 15, 22, 46)
– furios, furie

Din preajma (v. 24) – de lângæ

Au, aveau (vv. 30, 32–33) – le
aparfline

Au hulit (v. 30) – au înfuriat

Plæci întinse (vv. 38–39) – foi de
metal (din metalul cædelniflelor)

Numeri 16

Revolta împotriva profetului

În sfârøit, în Numeri 19, ni se explicæ regulile øi poruncile cu
privire la ce sæ se facæ cu trupurile moarte cee ce, dupæ eveni-
mentele din Numeri 16, cu siguranflæ constituia o preocupare.

În Numeri 20, ne sunt relatate evenimentele care au avut
loc la aproximativ treizeci øi opt de ani dupæ revolta din
Numeri 16. Nu øtim ce s-a întâmplat în timpul acelor ani
sau de ce nu deflinem o cronicæ din aceea perioadæ. Poate cæ
nu a fost nimic consemnat pentru cæ nu s-a schimbat nimic,
cu adeværat, de-a lungul acelor ani. De exemplu, Numeri
20 începe cu povestea lui Israel cârtind împotriva lui Moise
øi Aaron, care reprezintæ exact momentul în care s-a oprit
povestea în urmæ cu treizeci øi opt de ani. De data aceasta
totuøi povestea este puflin diferitæ prin faptul cæ Moise øi

Numeri 20

Treizeci øi opt de ani de
nemulflumire

Vefli putea înflelege mai bine Numeri 17–19 când vefli citi,
reflectând, ceea ce s-a întâmplat în Numeri 16. Adeværata
problemæ din Numeri 16 era cæ un grup de bærbafli a simflit
cæ ar trebui sæ fie capabil sæ îndeplineascæ anumite rânduieli
ale preofliei, care erau încredinflate numai preoflilor care, la
acel timp, erau Aron øi fiii sæi. Aceastæ revoltæ s-a încheiat
cu moartea ræzvrætiflilor. De asemenea, mulfli dintre cei care
i-au urmat pe ræzvrætifli au murit.

Observafli cæ pedeapsa cu moartea, trimisæ ca o consecinflæ a
pæcatului grav, era modul Domnului de a-l învæfla pe Israelul
din vechime øi pe noi cæ pæcatul grav sau constant poate
conduce la moartea spiritualæ, mai ales cæ pocæinfla completæ
este mult mai grea.

În Numeri 17, ni se spune cæ Domnul a înfæptuit un miracol
pentru cei care au supraviefluit, ca astfel sæ poatæ øti cæ
Dumnezeu l-a ales pe Aaron øi l-a autorizat sæ îndeplineascæ
rânduielile preofliei în timpul lor.

În Numeri 18, ne sunt descrise alte îndatoriri care reveneau
numai lui Aaron øi fiilor lui, care erau rânduifli la oficiul de
preofli. În Numeri 18, ne sunt descrise, de asemenea, înda-
toririle care reveneau altor levifli, arætând diferenflele dintre
îndatoririle preoflilor øi toate celelalte îndatoriri din cadrul
preofliei leviflilor.

Numeri 17–19

Urmærile unui accident tragic 
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Aaron au devenit atât de nemulflumifli, încât au fost nechib-
zuifli când au reacflionat în fafla oamenilor. Pentru cæ au do-
vedit nechibzuinflæ, Domnul i-a mustrat øi le-a spus cæ nu
vor mai avea privilegiul sæ-i conducæ pe copiii lui Israel pe
pæmântul fægæduit.

Citind Deuteronomul 1:37; 3:25–28, aflæm cæ Moise a fost
mustrat cu asprime din cauza nesupunerii sale. Pedepsindu-l
pe Moise, Domnul i-a învæflat pe copiii lui Israel cæ supunerea
era necesaræ pentru a se întoarce pe pæmântul fægæduinflei –
chiar (sau mai ales) dacæ unul dintre ei era profet. Dacæ
Moise s-ar fi abætut de la poruncile Domnului øi ar fi scæpat
nepedepsit, aceøti oameni cu inimi împietrite øi-ar fi putut
scuza pæcatele, afirmând cæ l-au væzut pe Moise abætându-se
de la poruncile Domnului øi scæpând nepedepsit. Ca dovadæ
cæ Domnul nu l-a condamnat grav pe Moise este faptul cæ
citim într-o altæ scripturæ cæ a fost înælflat la cer færæ sæ cu-
noascæ moartea øi cæ a apærut pe pæmânt în ocazii foarte
importante, pentru a oferi cheile preofliei generafliilor viitoa-
re (vezi Luca 9:28–36; Alma 45:19; D&L 110:11).

Numeri 20 cuprinde, de asemenea, o relatare cu privire la
Israel care încerca sæ treacæ liniøtit prin flara Edomului, dar
a fost primit cu ostilitate. fiara Edom era flara urmaøilor lui
Esau (fratele lui Iacov). Putefli sæ consultafli harta 2 de la
sfârøitul Ghidului pentru scripturi.

La începutul lui Numeri 20, ni se spune despre moartea su-
rorii lui Moise, Maria; spre sfârøitul capitolului aflæm des-
pre moartea fratelui lui Moise, Aaron øi despre fiul lui
Aaron, Eleazar, care a devenit înalt preot.

La fel ca Maria øi Aaron în Numeri 20, este posibil ca mulfli
dintre israelifli sæ fi murit în timpul celor treizeci øi opt de ani,
cât au petrecut în pustiu. Domnul a spus totuøi cæ tofli cei
care aveau mai mult de douæzeci de ani la începutul exodu-
lui (cu excepflia lui Iosua øi Caleb, care au adus veøti bune
referitor la pæmântul fægæduit) vor muri înainte ca tabæra
lui Israel sæ intre pe pæmântul fægæduit. În Numeri 21, se
consemneazæ un incident în care au murit mulfli oameni.
Aceastæ poveste este importantæ mai ales pentru cæ implicæ
o reprezentare ce urmeazæ modelul lui Hristos – øarpele de
aramæ. Pentru cæ o întreagæ generaflie de israelifli nu voiau
sæ se uite la øarpe, au murit fizic øi spiritual øi le-a fost in-
terzisæ intrarea pe pæmântul fægæduit. Acest eveniment pare
sæ-i fi separat pe cei a cæror credinflæ era cea mai slabæ de cei
a cæror credinflæ era puternicæ, pentru cæ, mai departe în
Numeri 21, ni se spune cæ israeliflii i-au cucerit pe cei care
li se opuneau øi au înaintat victorioøi spre pæmântul fægæ-
duit. Atunci când israeliflii erau mai puternici în credinflæ,
obflineau mai multe victorii.

Numeri 21

Øarpele de aramæ

Sæ înflelegem scripturile

Numeri 21

Sæ studiem scripturile

Spunefli povestea cu propriile cuvinte

Imaginafli-væ cæ suntefli învæflætor la Societatea Primaræ. Spunefli
povestea din Numeri 21:4–9 în cuvinte pe care copiii sæ le poatæ
înflelege. Realizafli un desen sau douæ pe care le arætafli copiilor
în timp ce spunefli povestea.

Gæsifli explicaflii importante din alte scripturi

Facefli un tabel ca cel de mai jos øi completafli-l cu idei referitoare
la evenimentele din Numeri 21.

Numeri 22–24

Povestea lui Balaam

Ce a spusCine a vorbitScriptura

Ioan 3:14-16

1 Nefi 17:40-41

Alma 33:18-22

Helaman 8:13-15

B

A

Scârbit (v. 5) – îi displace,
uræøte

Hranæ proastæ (v. 5) – manæ
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Cât ar trebui sæ væ plæteascæ
cineva ca sæ facefli ceva despre
care øtifli cæ nu este drept? În
Numeri 22–24, ni se spune
povestea unui om care a tre-
buit sæ ia aceastæ decizie.
Numele sæu era Balaam. Era
ghicitor (unul care susflinea cæ
prezice viitorul) care credea în
Dumnezeul lui Israel sau cel
puflin øtia despre El atât cât sæ
poatæ fi influenflat de Spirit.
Împæratul din Moab a încercat

sæ-l angajeze pe Balaam ca sæ-l blesteme pe Israel, astfel ca
moabiflii sæ-i poatæ învinge în luptæ. Pe mæsuræ ce citifli,
gândifli-væ la ce afli fi fæcut dacæ afli fi fost Balaam øi ce afli fi
putut sæ învæflafli din aceastæ experienflæ.

Sæ înflelegem scripturile

Numeri 22

Numeri 23

Numeri 24

Numeri 22:20–35 – De ce era Dumnezeu furios pe
Balaam pentru cæ fæcea ce i se ceruse?
Domnul i-a spus lui Balaam cæ, dacæ prinflii moabifli îi vor cere
sæ-i însofleascæ din nou, ar trebui sæ meargæ dar sæ spunæ numai
cuvintele pe care Domnul i le va spune (vezi Numeri 22:20). Versetul
21 consemneazæ cæ Balaam s-a sculat în urmætoarea dimineaflæ
øi a pornit la drum. Unii au observat cæ se pærea cæ Balaam era
dornic sæ câøtige banii oferifli pentru slujba sa (vezi 2 Petru 2:15);
el a plecat færæ intenflia de a-L urma pe Domnul. Prin urmare, a
avut o experienflæ cu mægarul sæu øi cu un înger cu o sabie scoa-
sæ, care i-a dovedit cæ trebuie sæ asculte de Domnul. La sfârøitul
experienflei sale, Domnul i-a reamintit lui Balaam, încæ o datæ, cæ
va putea sæ meargæ cu prinflii, numai dacæ va rosti cuvintele pe
care Domnul i le va spune (vezi Numeri 22:35).

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A–C), pe mæsuræ
ce studiafli Numeri 22–24.

Este integritatea dumneavoastræ de vânzare?

La fel cum Balac a vrut ca Balaam sæ acflioneze pentru bani
împotriva a ceea ce øtia cæ era drept (vezi Numeri 22), cum

A

Toiag (v. 17) – un obiect pe
care îl are un conducætor,
fiind însemnul puterii lui 

Mari (v. 18) – puternici øi cu-
rajoøi

Pustiit (v. 22) – distrus

Defaimæ-mi (vv. 7–8) – mergi
împotriva

Descântecul, vræjitoria (v. 23)
– prezicerea viitorului

Groazæ (v. 3) – grijæ

Înghitæ (v. 4) – sæ mænânce,
sæ consume

S-a aøezat în fafla mea (v. 5) –
s-a aøezat lângæ

Daruri pentru ghicitor (v. 7)
– bani pentru profeflie

Perzare (v. 32) – ræu, pæcætos

vedefli oamenii astæzi acflionând împotriva a ceea ce øtiu cæ es-
te drept, pentru bani sau pentru ocazia de a li se „da... multæ
cinste“ (v. 17)?

sau
Scriefli despre o persoanæ, pe care o cunoaøtefli, care a renunflat la
bani øi faimæ ca sæ facæ ceea ce øtia cæ este drept.

Referinflæ despre un personaj

Imaginafli-væ cæ suntefli Balac øi un alt împærat din zonæ v-a scris
pentru cæ s-a gândit sæ-l angajeze pe Balaam ca sæ-i blesteme
duømanii. Scriefli care ar fi ræspunsul dumneavoastræ øi adæugafli
ceea ce s-a întâmplat de trei ori când i-a cerut lui Balaam sæ-l
blesteme pe Israel (prima datæ: Numeri 23:1–13; a doua oaræ:
Numeri 23:14–30; a treia oaræ: Numeri 24:1–13).

Interpretafli profeflia

Ce credefli cæ reprezintæ „steaua din Iacov“ øi „toiagul din Israel“
din Numeri 24:17 (vezi, de asemenea, vv. 14–16, 18–29)? De ce
credefli aceasta?

În Numeri 22–24, deøi Balaam nu l-a blestemat pe Israel,
dorinfla sa de a avea bogæfliile pe care le ofereau moabiflii era
prea mare pentru ca el sæ reziste tentafliei. Numeri 31:7–8,
15–16; Apocalipsa 2:14 ne fac sæ credem cæ Balaam i-a în-
væflat pe moabifli cæ nu-l puteau învinge pe Israel atâta timp
cât Israel era drept. Astfel cæ Balaam le-a spus moabiflilor
sæ-l ispiteascæ pe Israel cu acte imorale øi idolatrie, fæcân
du-l sæ piardæ ajutorul Domnului. Prin urmare, în Numeri
25, ni se spune despre ultima urgie care i-a omorât pe mulfli
dintre israelifli înainte ca tabæra lui Israel sæ intre pe
pæmântul fægæduit. Aceastæ urgie s-a abætut asupra lor din
cauza relafliilor pæcætoase cu femeile moabite.

Pânæ la sfârøitul urgiei aproape tofli cei care plecaseræ din
Egipt muriseræ. Numeri 26 reprezintæ o altæ numærætoare
sau recensæmânt al urmætoarei generaflii de israelifli la trei-
zeci øi nouæ de ani dupæ ce pærinflii lor respinseseræ ocazia
de a intra pe pæmântul fægæduit øi au fost blestemafli sæ ræ-
tæceascæ øi sæ moaræ în pustiu.

Numeri 27

Alegerea unui nou conducætor
pentru Israel

Numeri 25–26

Blestemarea lui Israel

C

B
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Desigur cæ Moise nu putea sæ ræmânæ cu poporul lui Israel
pentru totdeauna. Gândifli-væ la urmætoarele întrebæri pe
mæsuræ ce citifli Numeri 27:12–23: De ce fel de conducætor
ar fi avut nevoie israeliflii dupæ dispariflia lui Moise? Cum
sunt aleøi conducætorii în Bisericæ astæzi? De ce este impor-
tant modul în care sunt aleøi?

Sæ înflelegem scripturile

Numeri 27

Sæ studiem scripturile

Noi credem...

Care principii din cel de-al cincilea articol de credinflæ au fost fo-
losite în alegerea lui Iosua ca un conducætor în Israel?

În Numeri 28–30, ni se spune cæ Moise a reamintit unei noi
generaflii de israelifli cæ avea aceleaøi obligaflii de a aduce jertfe,
de a fline særbætorile, legile øi poruncile date de Domnul la
începutul cælætoriei, cu aproape patruzeci de ani în urmæ.

Numeri 31 consemneazæ cæ Domnul a trimis armata lui
Israel împotriva madianiflilor pentru cæ madianiflii au cæu-
tat sæ-i distrugæ pe israelifli atrægându-i spre acte imorale øi
idolatrie. Printre cei uciøi se afla ghicitorul Balaam care s-a
întors împotriva Domnului øi poporului Sæu. Ca sæ arate
recunoøtinflæ pentru victoria lor, armatele lui Israel I-au
dedicat Domnului o mare parte din ceea ce capturaseræ.

Numeri 31

Balaam moare

Numeri 28–30

Vechile porunci sunt încæ
valabile

A

Adæugat la poporul tæu (v.
13) – va muri

Cearta (v. 14) – revolta

Sfinflit (v. 14) – onorat

Porunci (vv. 19, 23) – instruc-
fliuni, responsabilitæfli øi bine-
cuvântæri

În timp ce copiii lui
Israel se aflau pe ma-
lul estic al fluviul
Iordan aøteptând sæ
treacæ în Canaan,
triburile lui Ruben øi
Gad l-au întrebat pe
Moise dacæ puteau sæ
aibæ pæmântul moø-
tenirii lor pe malul
estic, deoarece credeau
cæ pæmântul era bun
pentru vite. Moise
le-a spus cæ celelalte
triburi se vor supæra
dacæ ei nu vor ajuta
la cucerirea pæmân-
tului de la vest de

Iordan (Canaan); grupul principal de israelifli a simflit cæ va
fi destul de greu sæ-i cucereascæ pe locuitorii din Canaan.
Ruben øi Gad au cæzut de acord sæ-øi trimitæ oamenii sæ ajute
la cucerire pânæ când fiecare trib avea sæ aibæ o moøtenire.
Aveau sæ lase totuøi femeile, copiii øi vitele în urmæ, pe flær-
mul estic. Moise a fost de acord cu aceastæ înflelegere, de
asemenea, a dat unei jumætæfli din tribul lui Manase o moø-
tenire la est de Iordan (vezi harta 3 de la sfârøitul Ghidului
pentru scripturi).

În Numeri 33–36, sunt incluse alte instrucfliuni pe care
Domnul le-a dat israeliflilor când s-au stabilit aproape de
graniflele pæmântului fægæduit.

Numeri 33 consemneazæ cæ Domnul l-a pus pe Moise sæ
consemneze patruzeci de cælætorii separate, pe care israeliflii
au trebuit sæ le facæ pentru a ajunge în Canaan, poate pentru
ca sæ le reaminteascæ israeliflilor cât de norocoøi au fost în
cælætoriile lor. Majoritatea locurile de pe listæ nu pot fi iden-
tificate geografic. Domnul le-a poruncit apoi israeliflilor sæ-i
alunge complet sau sæ-i distrugæ pe locuitorii din Canaan
ca sæ nu fie o urgie spiritualæ pentru ei.

Numeri 33–36

Instrucfliuni pentru
pæmântul fægæduit

Marea cea Mare
(Marea Mediteranæ)

DAN

MANASE

EFRAIM

BENIAMIN

RUBEN

MOAB

EDOM

NSIMEON

GAD

DAN

ISAHAR

MAN
AS

E

ZA
BU

LO
N

IU
DA

AØ
ER

NE
FT

AL
I

fiA
RA

 F
ILI

ST
EN

ILO
R

BASAN

Tir

Haflor

Muntele
Tabor

Aøtarot

Marea
Chineret
(Ga ileii)

Dan (Lais)

Aco

Dor
Meghido

Iizreel

Muntele Ebal

Øilo

Muntele Nebo
Ierihon

Iafo

Muntele Garizim

Ierusa im

Hebron

Gaza
En Ghedi

Marea
Særatæ
(Marea
Moartæ)

Asdod

Ascalon

Gat

Libna

Lachis

Beer Øeba
Horma

Bet Øan

Ramot din Galaad

Iabes din Galaad

Sucot

Raba

Fl
uv

iu
l I

or
da

n

AM
ON

Muntele
Carmel

Râul Laboc

Râu
Arnon

Pârâul Zered

Numeri 32

fiaræ pentru Ruben øi Gad
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În Numeri 34, ni se spune cæ Domnul a trasat graniflele flærii pe
care israeliflii urmau s-o cucereascæ øi cæ i-a numit pe bær-
baflii care urmau sæ se ocupe de împærflirea pæmântului între
cele douæsprezece triburi øi familiile acelor triburi.

Numeri 35 cuprinde porunca Domnului ca, în Canaan, sæ
fie construite anumite oraøe pentru levifli. Aceasta le-ar fi
permis leviflilor sæ se afle printre toate triburile øi sæ înde-
plineascæ rânduieli pentru ele. Domnul a numit, de asemenea,

O recapitulare a legii
Deuteronom este ultima carte a lui Moise. Evenimentele din
Deuteronom s-au desfæøurat la aproximativ patruzeci de ani dupæ
ce Domnul i-a scos pe israelifli din Egipt. Pentru cæ au refuzat sæ
exercite credinflæ în Domnul cu treizeci øi nouæ de ani în urmæ,
tofli israeliflii – cu excepflia lui Moise, Iosua øi Caleb – care erau
adulfli la timpul când au plecat din Egipt, au murit în pustiu
(vezi Numeri 13–14).

La timpul când Moise a scris Deuteronomul, copiii celor care
muriseræ erau pregætifli sæ intre pe pæmântul fægæduit. Profetul
Moise øtia cæ nu va intra cu ei, dar i-a fost oferitæ ocazia de a in-
strui øi sfætui aceastæ generaflie de israelifli, înainte sæ plece de pe
pæmânt. Moise a rostit „cuvântærile“ scrise în Deuteronom pe
câmpiile Moabului, chiar la est de râul Iordan øi de pæmântul fæ-
gæduit. Dupæ ce a propovæduit oamenilor pentru ultima datæ,
Moise a fost translatat sau înælflat la cer, færæ sæ guste moartea
(vezi Alma 45:19).

Sæ ne pregætim sæ studiem Deuteronomul
Primele patru capitole din Deuteronomul sunt o „aducere aminte“
a istoriei israelite. În peste alte douæzeci de ocazii menflionate în

câteva dintre aceste oraøe ca fiind oraøe de refugiu pentru
cei care au ucis o altæ persoanæ. Existenfla acestor locuri de
refugiu ar fi împiedicat pe cineva sæ se ræzbune pe aceøti
oameni înainte ca dreptatea sæ fie înfæptuitæ.

Numeri 36 cuprinde un sfat de la Domnul cu privire la cæ-
sætoriile din cadrul unui trib, astfel ca moøtenirea de pæ-
mânt sæ ræmânæ în acelaøi trib.

Deuteronom, Moise le-a spus oamenilor sæ-øi „aducæ aminte“
sau „sæ nu uite“ anumite învæflæturi importante care sæ-i ajute sæ
ræmânæ credincioøi. Observafli urmætoarele lucruri referitoare la
Deuteronom:

• cele zece porunci sunt repetate în Deuteronom 5;

• cartea Deuteronom este citatæ de peste o sutæ de ori în Noul
Testament. Douæ exemple importante sunt acelea în care Isus
a folosit trei versete din Deuteronom ca sæ alunge ispitele
Satanei (vezi Deuteronom 6:13, 16; 8:3; Matei 4:1–11) øi în care
Isus a citat un verset din Deuteronom ca ræspuns la întrebarea:
„Care este cea mai mare poruncæ din lege?“ (Matei 22:36;
vezi, de asemenea, vv. 35, 37–38; Deuteronom 6:5).

Pentru mai multe informaflii referitoare la cartea Deuteronomul,
vezi Ghidul pentru scripturi, „Deuteronom“.

În Deuteronom 1–3, se consemneazæ cæ Moise øi-a început
mesajul cætre copiii lui Israel, trecând în revistæ istoria lor
din ultimii patruzeci de ani. Sub multe aspecte trecerea în
revistæ este un bun rezumat al cærflii Numeri. Moise a folosit,
de-a lungul cærflii Deuteronom, exemple din aceastæ istorie
a lui Israel ca sæ accentueze anumite idei.

În Deuteronom 4, ni se spune cum a folosit Moise istoria
israeliflilor, ca sæ-i învefle despre îndatorirea lor faflæ de
Dumnezeu øi religia lor. Moise a spus, de asemenea, cæ

Deuteronom 4

„Ia seama asupra ta“

Deuteronom 1–3

O recapitulare a istoriei

Cartea Deuteronom
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învæflæturile sale se aplicau tuturor generafliilor viitoare de
israelifli øi le-a spus sæ-øi învefle copiii adeværurile învæflate
de la el.

Sæ înflelegem scripturile

Deuteronom 4

Deuteronom 4:9, 15, 23 – Cum aplicafli sfatul
„Ia seama asupra ta“?
Vârstnicul M. Russell Ballard, din Cvorumul celor Doisprezece
Apostoli, a sugerat un mod de a pune în practicæ aceastæ idee.
Într-o cuvântare adresatæ tinerilor din Bisericæ, el a spus: „Væ în-
curajez sæ væ facefli timp, în fiecare sæptæmânæ, sæ stafli singuri,
departe de televizor øi de lume. Sæ avefli scripturile cu dumnea-
voastræ øi, pe mæsuræ ce citifli, meditafli øi væ rugafli, privifli cu
sinceritate la viafla dumneavoastræ. Evaluafli-væ situaflia în raport
cu promisiunile pe care le-afli fæcut Tatælui Ceresc. Dacæ avefli o
problemæ, discutafli-o cu Domnul printr-o rugæciune sinceræ øi
umilæ. Consultafli-væ cu pærinflii dumneavoastræ; ei væ vor ajuta.
Episcopul dumneavoastræ øi conducætorii organizafliilor de Tineri
Bæiefli øi Tinere Fete væ vor ajuta. Ei væ iubesc øi vor sæ gæsifli pace,
astfel ca sæ putefli lua din împærtæøanie, fiind demni, în fiecare
sæptæmânæ. La sfârøitul zilei, totuøi, numai dumneavoastræ øtifli
dacæ træifli fideli legæmintelor fæcute cu Dumnezeu“ (în Conference
Report, apr. 1993, p. 7, sau Ensign, mai 1993, p. 8).

Sæ studiem scripturile

Fifli misionar

Prietena dumneavoastræ care nu este membræ a Bisericii spune
cæ un creøtin ar trebui sæ foloseascæ numai Biblia ca scripturæ. Ca
sæ-øi susflinæ punctul de vedere citeazæ din Apocalipsa 22:18–19.
Cæutafli aceste versete øi comparafli-le cu Deuteronom 4:2. Scriefli
un bilet prietenei dumneavoastræ, în care îi explicafli cum se
aseamænæ aceste douæ scripturi øi ce s-ar întâmpla dacæ afli folosi
Deuteronomul la fel cum ea a folosit Apocalipsa 22. Explicafli, de
asemenea, ce înseamnæ cu adeværat aceste scripturi.

Observafli un tipar în scripturi

Gæsifli øi subliniafli expresiile din Deuteronom 4:9, 15, 23. În ce
mod ne ajutæ aceste trei versete sæ înflelegem cine este responsabil
dacæ noi pæzim poruncile? (Observafli, de asemenea, declaraflia
vârstnicului Ballard din secfliunea „Sæ înflelegem scripturile“,
referitoare la modul în care se poate pune în practicæ acest sfat.)

Folosifli scripturile ca sæ oferifli ajutor cuiva
care a pæcætuit

Folosifli ideile din Deuteronom 4:25–31, ca sæ oferifli un sfat øi
speranflæ cuiva care s-a abætut de la ceea ce øtie cæ e drept. Scriefli
sfatul dumneavoastræ în caiete.

C

B

A

Sæ nu scædefli nimic (v. 2) – sæ
nu luafli nimic

Alipit (v. 4) – ræmâi aproape de

Ia seama, vegheafli (vv. 9, 15,
23) – avefli grijæ ce facefli

Horeb (v. 10) – un alt nume al
muntelui Sinai

Târât (v. 19) – îndrumat

Toate aceste lucruri (v. 30) –
suferinfle

Dincoace de Iordan, la
ræsærit (vv. 41, 47) – la est de
fluviul Iordan

În Deuteronom 5, Moise trece în revistæ cele
zece porunci, consemnate iniflial în Exodul
20. Moise a subliniat cæ aceste zece porunci
sunt importante pentru fiecare generaflie de

israelifli, pentru cæ ele sunt temelia dreptæflii printre oamenii
de legæmânt ai lui Dumnezeu.

Avefli o scripturæ care a fost o sursæ de tærie øi un îndrumar
pentru dumneavoastræ? De ce a avut o aøa influenflæ? Cât
de des vi-o amintifli? Cât de des o împærtæøifli?

Deuteronom 6 cuprinde unul dintre cele mai citate pasaje
din scripturile iudeilor. Acest pasaj reprezintæ, de asemenea,
ceea ce Isus a numit „cea dintâi øi cea mai mare poruncæ“
(Matei 22:38; vezi, de asemenea, vv. 36–37). Pe mæsuræ ce
gæsifli øi citifli acest pasaj, punefli-væ urmætoarea întrebare:
De ce este aceasta cea mai mare poruncæ? De ce este aceasta
„cea dintâi øi cea mai mare poruncæ“, când a fost datæ la sute
de ani dupæ cele zece porunci? Deuteronom 6 cuprinde, de
asemenea, explicafliile date de Moise cu privire la cum ar
trebui sæ pæzeascæ israeliflii aceastæ poruncæ øi de ce.

Sæ înflelegem scripturile

Deuteronom 6

Deuteronom 6:4–5 – Prima øi cea mai mare
poruncæ
Echivalentul cuvântului auzi este, în ebraicæ, shema. Prin urmare,
iudeii numesc Deuteronomul 6:4–5 Shema. Când a fost întrebat
care era cea mai mare poruncæ din toatæ legea, Isus a citat din
Shema (vezi Matei 22:36–38). Preøedintele Ezra Taft Benson, pre-
øedinte al Bisericii, a explicat de ce trebuie sæ fie prima: „Când
îl punem pe Dumnezeu pe primul loc, toate celelalte lucruri îøi
gæsesc locul potrivit sau dispar din viafla noastræ. Dragostea noas-
træ pentru Domnul va guverna asupra pretenfliilor la afecfliunea
noastræ, presiunilor exercitate de alflii de a ne folosi timpul într-un

Fruntari (v. 8) – o bandæ sau
panglicæ purtatæ pe frunte

Sæ ne flinæ (v. 24) – sæ ne
salveze

Deuteronom 6

Cea mai mare poruncæ

Deuteronom 5

Cele zece porunci
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anumit fel, asupra lucrurilor care ne intereseazæ øi asupra ordi-
nii prioritæflilor noastre“ (în Conference Report, apr. 1988, p. 3,
sau Ensign, mai 1988, p. 4).

Deuteronom 6:8–9 – Cum au aplicat israeliflii
acest sfat?
Pânæ în vremea lui Isus, mulfli iudei au interpretat Deuteronom
6:8–9 ad literam. Au scris versetele 4 øi 5 pe suluri mici, au pus
sulurile în cutii mici, numite „filacterii“, øi au legat o cutie de brafl
øi o alta în jurul capului, astfel încât aceasta se afla pe frunte. Au
pus, de asemenea, unul dintre aceste suluri într-un mic container
numit „mezuzot“ øi l-au bætut în cuie pe stâlpul din dreapta al
casei lor.

Sæ studiem scripturile

Referinflæ suplimentaræ

Scriefli referinfla Matei 22:35–38 lângæ Deuteronom 6:4–5 (Shema).
Citifli versetul din Matei øi facefli un rezumat cu privire la ce a
spus Isus referitor la Shema.

Cum væ putefli aminti?

1. Enumerafli în scris lucrurile pe care Moise le-a spus oamenilor
sæ le facæ în Deuteronom 6:7–9 ca sæ-øi poatæ aminti mai bine
øi ca sæ pæzeascæ poruncile din versetele 4–5.

2. Scriefli despre modurile în care dumneavoastræ væ putefli aminti
mai uøor aceeaøi poruncæ. Alegefli øi punefli în practicæ cel pu-
flin o idee la care v-afli gândit.

Scriefli o întrebare

Scriefli care credefli cæ ar fi o întrebare importantæ, plinæ de înfle-
les, cæreia i s-ar putea ræspunde prin Deuteronom 6:24.

Oamenii din flara Canaan erau foarte pæcætoøi. Din cauza
pæcætoøeniei lor, Domnul le-a poruncit israeliflilor sæ-i dis-
trugæ complet. Deuteronom 7 consemneazæ faptul cæ Moise
a explicat un motiv foarte important pentru care israeliflii

Deuteronom 7

Cæsætoria în legæmânt

C

B

A

MezuzotFilacterie

trebuiau sæ urmeze aceastæ poruncæ øi cæ Domnul îi va bi-
necuvânta în timpul unei misiunii atât de dificile.

Sæ studiem scripturile

Ce afli spune?

Un prieten (prietenæ) væ cere sfatul cu privire la cæsætoria cu ci-
neva care nu este membru (membræ) în Bisericæ. Scriefli cum afli
folosi Deuteronom 7:1–6 ca sæ-l (s-o) sfætuifli pe prietenul (priete-
na) dumneavoastræ.

Vârstnicul Spencer W. Kimball, pe când era membru al
Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, a spus: „Când
cæutafli în dicflionar cea mai importantæ expresie, øtifli care
este? Ar putea fi ‘aminteøte-fli’. Pentru cæ noi tofli am fæ-
cut legæminte... nevoia noastræ cea mai mare este sæ ne
aducem aminte“ (Circles of Exaltation [address to reli-
gious education, 28 iun. 1968] p. 8). În Deuteronom 8, se
consemneazæ ceea ce Moise a spus poporului de legæmânt,
Israel, cu privire la lucrurile pe care trebuie sæ øi le amin-
teascæ øi de ce. El i-a spus, de asemenea, ce se va întâmpla
dacæ va uita acele lucruri.

Sæ înflelegem scripturile

Deuteronom 8

Deuteronom 8:2 – Câteva scopuri ale rætæcirii
prin pustiu timp de patruzeci de ani
Comparafli Deuteronom 8:2 cu Avraam 3:24–25 în care Domnul
a explicat unul dintre scopurile vieflii pe pæmânt. Cælætoria lui
Israel prin pustiu este un simbol al vieflii noastre muritoare.

Sæ studiem scripturile

Care este mesajul?

Aflafli ideile principale ale mesajului lui Moise din Deuteronom 8,
citind urmætoarele grupuri de versete øi alegând un cuvânt cheie
din fiecare grup, care credefli cæ reprezintæ cea mai importantæ
idee din acel grup. Explicafli, pe scurt, de ce afli ales cuvântul pe
care l-afli ales. Facefli urmætorul tabel în caietele dumneavoastræ,
ca sæ væ ajute la organizarea informafliei.

A

Sæ væ înmulflifli (vv. 1, 13) – sæ
creøtefli în numær

Mustræ (v. 5) – îndreaptæ øi
disciplineazæ

Deuteronom 8

Aducefli-væ aminte!

A
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Unul din motivele principale pentru care generaflia prece-
dentæ de israelifli a refuzat sæ intre pe pæmântul fægæduit
a fost cæ se temea de oamenii care locuiau deja acolo. În
Deuteronom 9–10, ni se spune cæ Moise i-a asigurat pe is-
raelifli cæ Domnul îi va ajuta sæ-i distrugæ pe canaanifli øi sæ
intre pe pæmântul fægæduit. Totuøi, Moise i-a avertizat pe is-
raelifli sæ nu se mândreascæ cu ajutorul pe care îl vor primi.

Sæ înflelegem scripturile

Deuteronom 10:12–22

Deuteronom 9:3–6 – De ce au putut israeliflii sæ-i
izgoneascæ pe canaanifli din flaræ?
Vezi 1 Nefi 17:32–38.

Sæ studiem scripturile

Ce cere Domnul?

1. Ce a spus Domnul cæ-i cerea lui Israel øi de ce (vezi
Deuteronom 10:12–22)?

2. Enumerafli în scris ceea ce afli învæflat din aceste versete referi-
tor la Dumnezeu øi care væ va ajuta sæ facefli ceea ce El cere.

A

Nu cautæ la fafla oamenilor
(v. 17) – îi trateazæ pe tofli du-
pæ aceleaøi principii

Nu primeøte daruri (v. 17) –
nu acceptæ mitæ

Alipeøti (v. 20) – sæ fifli apropiafli

Deuteronom 9–10

Domnul îi va ajuta

ExplicaflieCuvânt cheieVersete

1

2

3

4–6

7–10

11–17

18–19

20 Cæderea øi ispæøirea au menflinut libertatea de a alege a în-
tregii omenirii (vezi 2 Nefi 2:25–27). Libertatea de a alege
este o mare binecuvântare, dar ea implicæ riscuri pentru cæ ne
cere sæ acceptæm øi sæ ræspundem pentru consecinflele deci-
ziilor noastre. În Deuteronom 11, se spune cæ Moise a pus
înaintea lui Israel „binecuvântarea øi blestemul“ (v. 26).
Cu alte cuvinte, Moise le-a spus copiilor lui Israel cæ puteau
sæ primeascæ binecuvântæri sau blesteme, totul depindea
de felul în care alegeau sæ træiascæ pe pæmântul fægæduit.
Rezultatul depindea de ei.

În Deuteronom 12–13, este consemnat avertismentul lui
Moise, adresat israeliflilor, cu privire la preaslævirea idolilor.
Oamenii de legæmânt trebuia sæ se deosebeascæ de toate ce-
lelalte nafliuni øi sæ evite nu numai practicile false, ci øi
eventuala implicare în aceste practici false. În capitolul 12,
Moise le-a spus israeliflilor sæ evite locurile în care idolii
erau preaslævifli øi i-a avertizat cu privire la imitarea practi-
cilor falselor religii. În capitolul 13, Moise i-a avertizat pe
israelifli cu privire la oamenii care participau la preaslævirea
idolilor sau puteau sæ-i conducæ spre aceasta.

Deuteronom 14–17 cuprinde aduceri-aminte cu privire la
poruncile precedente ale Domnului. Capitolul 14 cuprinde
legile cu privire la hranæ (vezi Leviticul 11). Capitolul 15
cuprinde poruncile referitoare la iertarea de datorii øi elibe-
rarea robilor la fiecare al øaptelea an (vezi Leviticul 25).
Capitolul 16 consemneazæ cæ Domnul le reaminteøte israe-
liflilor importanfla participærii la principalele særbætori:

Deuteronom 14–17

Practicile oamenilor
lui Dumnezeu

Deuteronom 12–13

Evitafli practicile pæcætoase

Deuteronom 11

Binecuvântæri sau blesteme –
dumneavoastræ alegefli
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præznuirea Paøtelui, Ziua Cincizecimii (særbætoarea sæptæ-
mânilor) øi særbætoarea corturilor. Poruncile referitoare la
aceste særbætori au fost date în Exodul 12, 23; Leviticul 23;
Numeri 28. Capitolul 17 cuprinde instrucfliuni cu privire
la jertfe, la cei care preaslæveau idolii øi la judecarea altora.
Capitolul 17 oferæ, de asemenea, instrucfliuni viitorilor is-
raelifli, în cazul în care vor hotærî vreodatæ sæ aibæ un împæ-
rat. În fiecare dintre aceste capitole, toate instrucfliunile pe
care le-a dat Domnul au avut ca scop sæ-i ajute pe israelifli sæ
se flinæ departe de practicile lumeøti.

Poporul canaanit credea în multe superstiflii. De multe
ori, astfel de superstiflii îi atrag pe oameni pentru cæ aceste
practici rareori impun un standard în comportament øi,
deseori, promit rezultate ca succesul lumesc sau vindeca-
rea prin „magie“, færæ vreun efort din partea persoanei.
În Deuteronom 18, ni se spune cum Moise i-a avertizat
pe israelifli sæ nu urmeze nici una dintre aceste practici.
Moise i-a sfætuit, de asemenea, cæ adeværata sursæ de în-
drumare este Dumnezeul cel adeværat øi viu, care vorbeøte
prin profeflii Sæi – nu printr-un idol sau vræjitor. El le-a
spus oamenilor cum sæ deosebeascæ un profet adeværat.

În Deuteronom 19–25, sunt menflionate legi øi porunci cu
privire la numeroasele domenii ale vieflii zilnice, inclusiv
agricultura, relafliile familiale, ræzboi, puritatea religioasæ øi
la muncæ. Unele dintre aceste legi pot suna ciudat, dar fiecare
se bazeazæ pe un principiu de care Domnul a vrut ca Israel
sæ-øi aminteascæ. Dând aceste reguli øi porunci, Domnul a
asigurat mijlocele care sæ aducæ aminte continuu, uneori
zilnic, principiile pe care El a vrut ca israeliflii sæ le învefle.
De exemplu, în Deuteronom 22:9, Domnul le-a spus israe-
liflilor sæ nu semene câmpul cu douæ soiuri de seminfle.
Semænarea seminflelor era o parte importantæ din viaflæ øi,
de fiecare datæ când semænau, li se reamintea cæ, fiind israe-
lifli, nu trebuia sæ-øi amestece sæmânfla cu o alta sau, cu alte
cuvinte, nu trebuia sæ se cæsætoreascæ în afara legæmântului.
Unele dintre principiile care reies din Deuteronom 19–25 pot
fi mai greu de observat decât altele dar, dacæ citim aceste ca-

Deuteronom 19–25

Legi speciale pentru
un popor ales

Deuteronom 18

Profefli adeværafli øi faløi

pitole øi cæutæm principiile care pot rezulta din fiecare prac-
ticæ în parte, putem sæ vedem cæ aceste legi nu sunt atât de
ciudate – mai ales pentru un popor „încefli sæ-øi aducæ
aminte de Domnul Dumnezeul lor“ (Mosia 13:29).

Obfline Domnul un câøtig când ne plætim zeciuiala? De ce ne
cere sæ o plætim? Cum ne ajutæ plata zeciuieli? Care credefli
cæ este diferenfla dintre oamenii care îøi plætesc zeciuiala de
bunæ voie øi cei care îøi plætesc zeciuiala cu pærere de ræu?
Meditafli la aceste întrebæri pe mæsuræ ce citifli ceea ce i-a
învæflat Moise pe copiii lui Israel în Deuteronom 26.

Sæ înflelegem scripturile

Deuteronom 26

Sæ studiem scripturile

Întocmifli o listæ

Enumerafli ceea ce a spus Moise, în Deuteronom 26, cæ fæcut
Domnul pentru Israel.

Scriefli un bilet de mulflumire

Gândifli-væ la tot ce a fæcut Domnul pentru dumneavoastræ. Dacæ
avefli nevoie de ajutor ca sæ væ gândifli la unele dintre binecu-
vântærile Sale, citifli Mosia 2:21–25. Scriefli cum putem sæ arætæm
recunoøtinflæ faflæ de Domnul pentru binecuvântærile pe care ni
le dæ.

În Leviticul 26, Domnul i-a arætat lui Israel binecuvântæ-
rile pe care putea sæ le primeascæ dacæ Îi pæzea poruncile
øi pedepsele pe care le putea primi dacæ nu era supus. În
Deuteronom 27–28, ni se spune cæ Moise le-a vorbit israe-
liflilor despre aceleaøi binecuvântæri øi porunci în vremea
când erau copii, în timpul evenimentelor din Leviticul 26.

Deuteronom 27–28

Binecuvântæri øi blesteme

B

A

Mærturisesc (v. 3) – declar

Deuteronom 26

Datoria noastræ faflæ
de Dumnezeu
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De data aceasta, totuøi, Moise a oferit instrucfliuni mai
detaliate øi a folosit o „lecflie practicæ“. Lecflia practicæ a
început cu porunca de a merge la doi munfli din flara
Canaan, muntele Ebal øi muntele Garizim, care se aflau
foarte aproape unul de celælalt. Øase triburi au fost trimise
pe un munte, unde li s-a spus sæ declare binecuvântærile
promise, în timp ce celelalte øase triburi stæteau pe celælalt
munte proclamând blestemele. Scopul acestui eveniment
era sæ le aminteascæ copiilor lui Israel cæ aveau privilegiul
sæ-øi aleagæ viitorul prin supunerea lor.

Pe mæsuræ ce citifli
Deuteronom 28,
gândifli-væ la
urmætoarea decla-
raflie fæcutæ de pre-
øedintele Joseph F.
Smith, pe atunci
preøedinte al
Cvorumului
celor Doisprezece
Apostoli: „Acestea
sunt promisiunile

pe care Domnul le-a fæcut, în vechime, poporului lui Israel,
dacæ ascultau de cuvintele Sale øi respectau legile Sale.

Acum, vreau sæ væ spun færæ nici o ezitare... cæ acele cuvinte
[Deuteronom 28:1–13] se aplicæ dumneavoastræ astæzi la fel
cum se aplicau copiilor lui Israel. Dumneavoastræ suntefli
Israelul modern, iar ei erau Israelul din vechime. Acelaøi
Dumnezeu care a vorbit prin slujitorul Sæu, Moise, ne vor-
beøte astæzi prin slujitorul Sæu [profetul]. Supunerea faflæ
de legile lui Dumnezeu va avea astæzi aceleaøi rezultate pe
care le-a avut în vechime“ (în Conference Report, oct. 1899,
p. 45).

Sæ înflelegem scripturile

Deuteronom 28

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A–D), pe mæsuræ
ce studiafli Deuteronom 28.

Cum se aplicæ în zilele noastre?

În Deuteronom 28:1–13, ni se spune despre binecuvântærile pe
care Israel le va primi dacæ este credincios. Spunefli ce înseamnæ
fiecare binecuvântare pentru oamenii de astæzi øi consemnafli-le
în caietele dumneavoastræ, într-un tabel ca cel de mai jos. 

A

Rodul pântecelui tæu (v. 4) –
copii

Rodul pæmântului tæu (vv. 4,
11, 18) – recolte

Copleøi (v. 11) – a avea multe

Turburarea (v. 20) – confuzie
øi nemulflumire

Ciumæ (v. 21) – maladie, boalæ

Lingoare (v. 22) – boalæ

Obrintealæ (v. 22) – umflæturæ

Cu ruginæ în grâu (v. 22) –
boalæ a plantei

Le vei lucra (v. 39) – le vei în-
griji

Care v-ar plæcea?

Scriefli care binecuvântare din lista de mai sus v-ar plæcea sæ o
primifli øi explicafli de ce.

Analizafli blestemele

Deuteronomul 28:15–68 cuprinde o foarte lungæ listæ de bleste-
me. Pe mæsuræ ce le citifli, alegefli douæ care afli væzut cæ li se în-
tâmplæ oamenilor care nu se supun poruncilor lui Dumnezeu øi
scriefli despre ele. Exemplele dumneavoastræ pot fi inspirate de
oameni pe care îi cunoaøtefli sau despre care afli auzit sau pot fi
din scripturi. Nu trebuie sæ dezvæluifli identitatea persoanelor pe
care le cunoaøtefli.

Activitate opflionalæ

Dacæ Dumnezeu ne iubeøte, de ce trebuie sæ suferim dacæ nu ne
pocæim (vezi D&L 19:17)? Urmætoarele scripturi væ pot îndruma
în gæsirea ræspunsului: Alma 39:7; 42:16–24; Helaman 12:2–3;
Doctrinæ øi legæminte 90:36; 95:1–2.

Deuteronomul 29–30 cuprinde încheierea cuvântærii adre-
satæ de Moise israeliflilor. El a continuat sæ le explice bine-
cuvântærile care vin ca urmare a supunerii øi blestemele
care vin ca urmare a nesupunerii. În Deuteronom 30, ni se
spune ce ar face Domnul pentru israelifli, dacæ ei s-ar înde-
pærta de El øi, apoi, s-ar pocæi øi ce ar trebui sæ facæ ei dacæ
doreau sæ fie din nou acceptafli de El. Din acest capitol în-
væflæm cæ Domnul este foarte milos øi îndelung ræbdætor cu
copiii Sæi.

Deuteronom 29–30

Întoarcerea la Domnul

D

C

B

Cum se aplicæ princi-
piile în zilele noastreBinecuvântare

Întâietate asupra tuturor neamurilor

Binecuvântat în cetate øi la câmp

Binecuvântat cu rodul trupului,
pæmântului øi turmelor

Binecuvântarea coøniflei øi postavei

Binecuvântat la venire øi la plecare

Biruinflæ asupra vræjmaøilor

Binecuvântarea tuturor lucrurilor
pe care vei pune mâna

Vei fi un popor sfânt

Vefli purta numele Domnului

Domnul îfli va deschide comoara
Lui cea bunæ

Te va face sæ fii cap nu coadæ

Verset

1

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13
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Sæ înflelegem scripturile

Deuteronom 30

Sæ studiem scripturile

Facefli un tabel

Deuteronom 30:1–10 cuprinde sfatul Domnului cætre israelifli
cu privire la ce sæ facæ dacæ øi când blestemele menflionate în
Deuteronom 28 vor veni asupra lor. Observafli cæ sunt câteva lu-
cruri pe care Domnul a spus cæ oamenii trebuie sæ le facæ øi câte-
va promisiuni referitor la ce va face Domnul.

Facefli douæ coloane pe o pagi-
næ din caietele dumneavoas-
træ. Notafli o coloanæ cu „Dacæ“
øi pe cealaltæ cu „Vei fi“. Sub
„Dacæ“ enumerafli lucrurile pe
care Domnul a spus cæ trebuie
sæ le facæ israeliflii când se vor
afla sub blestem (vezi vv. 1–2,
6, 8, 10). În coloana numitæ
„Vei fi“, enumerafli ceea ce a
promis Domnul sæ facæ pen-
tru israelifli (vezi vv. 3–7, 9).

Aplicafli aceste învæflæturi

Care versete din Deuteronom 30 le-afli folosi ca sæ ajutafli pe ci-
neva care a pæcætuit øi s-a îndepærtat de Bisericæ? Explicafli cum
vefli folosi aceste versete.

Sæ înflelegem scripturile

Deuteronom 32

Dafli slavæ (v. 3) – a aræta re-
cunoøtinflæ

Nenorocirile (v. 23) – încer-
cæri øi probleme

Dupæ ce Moise a învæflat aceastæ generaflie de israelifli legile
lui Dumnezeu øi consecinflele nesupunerii faflæ de aceste
legi, era pregætit sæ-i pæræseascæ. Totuøi, înainte sæ plece i-a
îndemnat pe ei øi pe noul lor conducætor, Iosua, sæ-L iu-
beascæ øi sæ fie supuøi lui Dumnezeu mai mult decât orice
altceva. La acest timp, Domnul i-a revelat lui Moise un
cântec pe care el trebuia sæ-i învefle pe israelifli (vezi
Deuteronom 32:1–43). Cântecul avea sæ-i ajute sæ-øi amin-
teascæ de Domnul øi de poruncile pe care Moise i-a învæflat.

Deuteronom 31–32

Cântarea lui Moise

B

Vei fiDacæ

A

Le vei pune la inimæ (v. 8) – fli
le vei aminti

Sæ studiem scripturile

Gæsifli titlul unui cântec

Deuteronom 32 este intitulat „cântarea lui Moise“. Pe mæsuræ ce
citifli capitolul, cæutafli expresii care credefli cæ ar putea sæ fie un
titlu bun pentru un imn. Enumerafli cel puflin patru titluri.

Cum væ ajutæ muzica sæ ræmânefli neprihænifli?

1. Din tot ceea ce Domnul ar fi putut sæ le ofere israeliflilor, de ce
credefli cæ le-a dat un cântec ca sæ-i ajute sæ-øi aminteascæ de
El øi sæ fie o mærturie pentru ei?

2. Scriefli în caietele dumneavoastræ cuvintele unui imn sau cân-
tec al Bisericii, care væ ajutæ sæ dorifli sæ pæzifli poruncile øi sæ væ
amintifli de Domnul. Dacæ nu afli memorat cuvintele, încercafli
sæptæmâna aceasta, astfel ca sæ putefli cânta cântecul pentru
dumneavoastræ înøivæ când simflifli nevoia.

Activitate opflionalæ

1. Observafli de câte ori este folosit cuvântul stâncæ în cântarea
lui Moise. Conform celor relatate în 1 Corinteni 10:1–4, pe ci-
ne reprezintæ stânca?

2. Enumerafli în scris ce spune acest cântec referitor la stâncæ.

La fel cum a fæcut Iacov (Israel) în Genesa 48 øi 49, Moise a
binecuvântat pe fiecare dintre triburile lui Israel înainte sæ-i
pæræseascæ. Binecuvântarea pentru seminflia lui Iosif (Efraim
øi Manase) este deosebit de interesantæ (vezi Deuteronom
33:13–17). Binecuvântarea triburilor lui Iosif spune despre
viitoarea lor prosperitate øi despre rolul lor în împingerea
tuturor celorlalfli copiii ai lui Dumnezeu „pânæ la marginile
pæmântului“ (v. 17). Ca parte a împræøtierii lui Israel, copi-
ii lui Iosif au fost împræøtiafli în toate colflurile pæmântului.
În zilele noastre, ei sunt adunafli înapoi la Biserica lui Isus
Hristos, împlinind astfel profetica binecuvântare a lui Moise.

Pânæ acum am parcurs peste trei sute de pagini din Biblie,
pe care le-a scris profetul Moise øi care reprezintæ mai mult

Deuteronom 34

Despærflirea de Moise

Deuteronom 33

Binecuvântæri pentru
fiecare trib

C

B

A
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decât a scris oricare alt profet din Vechiul Testament. În
Deuteronom 34, ni se spune cæ Moise a murit; totuøi, aøa
cum ne-a fost menflionat mai devreme (vezi p. 72), în Alma
45:19, suntem învæflafli cæ Moise nu a murit, ci a fost tran-
slatat. Pentru mai multe informaflii cu privire la translata-
rea lui Moise, vezi Ghidul pentru scripturi, „Moise“.

Un legæmânt împlinit
Cartea Iosua a fost numitæ astfel dupæ numele personajului
principal, Iosua. Cartea ne spune cum Dumnezeu Øi-a împlinit
legæmântul de a da copiilor lui Israel pæmântul fægæduit lor,
Canaanul. 

În ebraicæ, „Iosua“ înseamnæ „Domnul salveazæ“ sau „Domnul
dæ victorii“. Forma greceascæ a acestui nume tradus în englezæ
este „Isus“. Simbolismul acestui nume este interesant, cartea
Iosua fiind o consemnare despre perioada în care Iosua i-a condus
pe copiii lui Israel pe pæmântul fægæduit ceea ce aminteøte de
Isus Hristos care ne conduce pe noi spre „pæmântul promis“ al
vieflii eterne. 

O carte a ræzboaielor
În cartea Iosua, se aflæ multe relatæri despre felul în care copiii lui
Israel au îndeplinit legæmintele fæcute cu Domnul, cucerindu-øi
duømanii în ræzboaie. S-ar putea sæ ne întrebæm, cum poate spune
Dumnezeu unui popor „Sæ nu ucizi“ øi sæ spunæ apoi aceluiaøi
popor sæ distrugæ întreaga populaflie a anumitor oraøe. Deøi, nu
cunoaøtem în totalitate hotærârea lui Dumnezeu în aceste pro-
bleme, noi øtim urmætoarele: 

1. Evenimentele din cartea Iosua au avut loc într-o perioadæ în
care nafliunile luptau în numele dumnezeului lor. Când is-
raeliflii triumfau asupra canaaniflilor prin puterea Domnului,
victoria lor era o mærturie cæ El este Dumnezeu cel viu øi
adeværat. Vefli observa cæ aproape fiecare relatare din cærflile
Iosua øi Judecætori aratæ cæ israeliflii au câøtigat bætælia în
mod miraculos, ceea ce-i ajuta atât pe israelifli, cât øi pe duø-
manii lor sæ øtie cæ Domnul Dumnezeu câøtigase bætælia, cæ
ea nu fusese câøtigatæ de un om sau printr-o strategie. Pe
lângæ aceasta, Domnul nu a permis lui Israel sæ se îmbogæ-
fleascæ prin capturarea bunurilor poporului pe care l-au cu-
cerit (dupæ cum vefli citi în Iosua 7). 

Domnul a amintit deseori israeliflilor cæ pæmântul Îi aparflinea,
dar le fusese dat lor, ca popor al Sæu, spre folosinflæ. Distrugerea
nafliunilor pæcætoase øi idolatre din Canaan este o lecflie pentru
tofli oamenii, care spune cæ acesta este un mod în care
Dumnezeu poate pedepsi pe cei pæcætoøi øi ne aminteøte de
marea distrugere a celor pæcætoøi care va avea loc în ziua ju-
decæflii. 

2. Profetul Nefi ne-a învæflat cæ Domnul „nu face nimic decât
dacæ este spre binele lumii“ (2 Nefi 26:24). Profetul Ezechiel
a consemnat cæ Domnul nu doreøte moartea pæcætosului (vezi
Ezechiel 18:32, 33:11). Ca urmare, când Domnul a poruncit is-
raeliflilor sæ-i izgoneascæ sau sæ-i distrugæ pe canaanifli, El a

Sæ studiem scripturile

Scriefli o scurtæ biografie

Când oamenii faimoøi mor, ziarele prezintæ de obicei, o scurtæ
istorie a vieflii sau „scurtæ biografie“ care înøiræ lucruri care s-au
întâmplat în vieflile lor, punând accent pe realizærile importante.
Dacæ afli fi scriitor la un ziar din timpul lui Moise, ce afli include
în biografia lui Moise. Adæugafli ce v-a impresionat în mod deo-
sebit pe mæsuræ ce studiafli viafla øi învæflæturile lui Moise.

A

fæcut ceea ce era mai bine pentru tofli cei implicafli, având în
vedere situaflia lor. 

3. Nedreptatea canaaniflilor atinsese apogeul (vezi Leviticul 18:3,
24–25; Deuteronomul 18:10–12; 1 Nefi 17:32–35). Acest apogeu
înseamnæ cæ ei doreau sæ-i ucidæ pe profefli øi pe sfinfli (vezi
2 Nefi 26:3). Este de aøteptat ca sfinflii din toate zilele sæ aibæ un
mod de viaflæ diferit de cel al lumii din jurul lor dar, în acest caz,
ar fi fost foarte greu pentru israelifli sæ træiascæ în dreptate aøa
cum le cerea Domnul, dacæ ar fi træit alæturi de extraordinara
pæcætoøenie a canaaniflilor. Când pæcætoøenia unei societæfli este
atât de mare încât generafliile noi nu au posibilitatea sæ aleagæ
sæ træiascæ drept, atunci, Domnul distruge, din bunætate, so-
cietatea existentæ pe pæmânt de dragul generafliilor viitoare.
Învæflæm aceasta din relatarea despre Noe øi potop. 

4. Cæile lui Dumnezeu nu sunt cæile noastre (vezi Isaia 55:8–9).
Când ne gândim la faptul cæ este lucrarea Sa „sæ [realizeze]
nemurirea øi viafla veønicæ a omului“ (Moise 1:39) øi cæ El este
Creatorul øi are putere asupra creafliilor Sale, inclusiv capaci-
tatea de a le salva, atunci putem avea credinfla cæ faptele lui
Dumnezeu duc la împlinirea lucrærii Sale. Pentru cæ înflelege-
rea noastræ este limitatæ, nu avem capacitatea de a vedea lu-
crurile din punctul de vedere al lui Dumnezeu. 

Sæ ne pregætim sæ studiem Iosua
Unul dintre primele subiecte din cartea Iosua este acela al urmærii
stricte a instrucfliunilor Domnului. Când armatele lui Israel au
fost supuse, ele au fost victorioase. Când nu au fost, ele au eøuat.
Consecinflele supunerii i-au ajutat pe israelifli sæ înfleleagæ cæ aju-
torul Domnului a fost acela care le-a adus victoria. 

Cartea Iosua poate fi împærflitæ în trei secfliuni generale: 

• Cucerirea Canaanului

• Împærflirea pæmântului de cætre Iosua

• Ultimele instrucfliuni ale lui Iosua øi mærturia sa

Iosua 1

„Întæreøte-te øi 
îmbærbæteazæ-te“ 

Cartea Iosua
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Gândifli-væ cât de nepregætit øi umil s-a putut simfli Iosua
când a fost chemat sæ-i conducæ pe copiii lui Israel, dupæ
ce avuseseræ un conducætor ca Moise – unul dintre cei mai
mari profefli din istorie. În timp ce citifli Iosua 1, cæutafli ce
i-a spus Domnul lui Iosua pentru a-l încuraja în noua sa
chemare. Gândifli-væ cum afli putea pune în practicæ acest
sfat în chemærile pe care Domnul vi le dæ dumneavoastræ øi
în experienflele dumneavoastræ de viaflæ? 

Sæ înflelegem scripturile

Iosua 1

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A–C) pe mæsuræ
ce studiafli Iosua 1. 

Întæreøte-te øi îmbærbæteazæ-te

1. Gæsifli versetele în care Domnul i-a spus lui Iosua sæ se întæ-
reascæ øi sæ se îmbærbæteze. Le putefli sublinia în scripturile
dumneavoastræ. 

2. Descriefli cum putefli fi puternic øi curajos. 

Scripturæ de bazæ: Cât este de important
sæ ne bizuim pe scripturi

În caietul dumneavoastræ, desenafli un afiø care credefli cæ ar re-
prezenta mesajul din Iosua 1:8. Afiøul dumneavoastræ trebuie sæ
includæ ce ar trebui sæ facem cu scripturile (cartea legii) øi ce bi-
necuvântæri ne sunt promise dacæ facem acest lucru. 

Ce afli simfli? 

1. Cât este de important pentru un profet sæ fie susflinut de po-
porul lui? 

2. Dacæ afli putea vorbi cu profetul de azi al Bisericii, ce i-afli
spune despre felul în care încercafli sæ-l susflinefli? 

Iosua 2

Iscoade în Ierihon

C

B

A

Slujitorul (v. 1) – ajutor,
asistent

Cælca (v. 3) – mergea

Sæ stea împotriva ta (v. 5) –
sæ te înfrângæ sau înlocuiascæ

Pæræsi (v. 5) – læsa singur

Sæ nu se depærteze de gura
ta (v. 8) – sæ fie mereu în
mintea ta

Cugetæ asupra ei (v. 8) – me-
diteazæ asupra ei

Îngrozi (v. 9) – descuraja

Dincoace de (vv. 14–15) – la
est de

Voi tofli bærbaflii voinici sæ
trecefli înarmafli înaintea fra-
flilor voøtri (v. 14) – soldaflii
înarmafli sæ mærøæluiascæ
înaintea poporului

Alma ne-a învæflat cæ credinfla
înseamnæ sæ te încrezi în
Dumnezeu (vezi Alma 36:3).
În timp ce citifli Iosua 2,
cæutafli modurile în care îøi
dovedesc credinfla oamenii
despre care se vorbeøte în
acest capitol. 

Sæ înflelegem scripturile

Iosua 2

Iosua 2:1 – De ce au stat iscoadele în casa unei
prostituate? 
Când citim în Biblie ceva ce nu pare sæ aibæ sens, trebuie sæ ne
amintim ce øtim despre Domnul øi învæflæturile Sale. De exemplu,
El ne-a cerut sæ fim caøti øi sæ evitæm situaflii øi oameni care ne-ar
putea încuraja sæ nu mai fim caøti. Cunoscând acest lucru, putem
fi siguri cæ „curvæ“ înseamnæ altceva decât ce credem noi sau cæ
ea se pocæise. Ceea ce s-a întâmplat ne determinæ sæ credem cæ
ea era o femei bunæ, care avea credinflæ în Dumnezeu. Trebuie sæ
ne gândim øi la situaflia iscoadelor. Ar fi mai puflin probabil ca
niøte stræini sæ fie observafli de oameni atunci când stau în casa
unei prostituate decât dacæ ar sta în alt loc. 

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A sau B pe mæsuræ ce studiafli Iosua 1. 

Rahav cea bunæ

Dupæ ce citifli Iosua 2; Evrei 11:30–31; Iacov 2:24–25 imaginafli-væ
cæ afli fost una dintre iscoade øi scriefli o explicaflie prin care sæ
dovedifli cæ Rahav a arætat credinflæ øi sæ arætafli de ce credefli cæ
israeliflii ar trebui s-o salveze atunci când vor cuceri Ierihonul. 

Un fir cârmiziu

Ce credefli cæ ar putea reprezenta firul cârmiziu? Ce au fæcut is-
raeliflii când s-au aflat în Egipt care se aseamænæ cu acest fir roøu
(vezi Exodul 12:7, 13)? 

B

A

Poarta (v. 5) – deschidere în
zidul oraøului

Mænunchiuri (v. 6) – legæturi
lungi

Vadul Iordanului (v. 7) – lo-
cul prin care putea fi trecut
fluviul Iordan

Ne-a apucat groaza de voi
(v. 9) – ne este teamæ de voi

Casa (v. 12) – familia

Semn (v. 12) – mijloc de a
aræta cæ væ vefli fline de cuvânt

Suntem gata sæ murim pentru
voi (v. 14) – voi ne-afli salvat
vieflile øi noi le vom salva pe
ale voastre 

Funie (v. 15) – frânghie

Cârmiziu (v. 18) – roøu

Sângele lui va cædea asupra
capului lui (v. 19) – el va fi ræs-
punzætor de propria-i moarte 

Sângele lui va cædea asupra
capului nostru (v. 19) – noi vom
fi ræspunzætori de moartea sa

Dezlegafli (v. 20) – liberi de
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Ce væ ajutæ sæ avefli credinflæ øi încredere în profeflii øi
apostolii în viaflæ? De ce este important sæ avem credinflæ
øi încredere în ei? În Iosua 3–4, se consemneazæ ce a fæcut
Domnul pentru a aræta celor care doreau sæ øtie cæ El era
cu Iosua aøa cum fusese cu Moise. 

Sæ înflelegem scripturile

Iosua 3

Iosua 4

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A–C) pe mæsuræ
ce studiafli Iosua 3–4. 

Scriefli în jurnal

Imaginafli-væ cæ-i privifli pe levifli în timp ce transportæ chivotul.
Scriefli în jurnal despre ziua descrisæ în Iosua 3–4. Menflionafli
sentimentele pe care le-afli fi avut în legæturæ cu Iosua ca profet
al lui Dumnezeu. 

A

Vefli petrece noaptea (vv. 3, 8)
– væ vefli odihni, vefli face ta-
bæræ

S-au despicat în douæ (v. 7) –
s-au oprit

A ridicat (v. 20) – a înælflat

Dus (v. 3) – purtat, transportat

Trecefli (v. 6) – traversafli
fluviul Iordan

Sæ te înalfl (v. 7) – sæ te fac
mare

Apele Iordanului se vor des-
pica în douæ, øi anume apele
care se pogoaræ din sus se vor
opri græmadæ (v. 13) – fluviul
Iordan va înceta sæ mai curgæ

În fafla (v. 16) – foarte aproa-
pe de

Iosua 3–4

Trecerea fluviului Iordan

Cum se întâmplæ astæzi? 

În ce moduri ni se confirmæ astæzi, cu ajutorul acordat de
Domnul, cæ preøedintele Bisericii este un profet al lui
Dumnezeu? 

Un monument

În Iosua 4, Domnul i-a poruncit lui Iosua sæ facæ un monument
de aducere aminte din pietre. Scriefli în caiete ce ar putea fi trecut
pe placa pusæ pe un astfel de monument. 

În Iosua 5, se consemneazæ câteva evenimente care au avut
loc atunci când tabæra lui Israel se afla pe pæmântul promis,
pe malul vestic al fluviului Iordan. Israeliflii au arætat cât
de dedicafli erau Domnului øi, în timp ce ei se confruntau
cu urmætoarea lor încercare – cucerirea pæmântului
Canaanului – El le-a arætat cæ încæ era cu ei. 

Sæ înflelegem scripturile

Iosua 5:10–15

Sæ studiem scripturile

Cæpetenia oøtirii Domnului

1. În Iosua 5:13–15, nu este clar cine este „cæpetenia oøtirii
Domnului“, dar, în versetul 14, ni se spune cæ Iosua „s-a aruncat
cu fafla la pæmânt [øi] s-a închinat“. Øi alfli oameni din scripturi
au reacflionat la fel ca Iosua: Corneliu când l-a întâlnit pe Petru
(vezi Faptele apostolilor 10:25–26); Ioan când a fost vizitat de
un înger (vezi Apocalipsa 19:10; 22:9); øi fraflii lui Nefi în fafla
lui Nefi (vezi 1 Nefi 17:55). Citifli, de asemenea, Exodul 3:1–6,
în care se relateazæ cæ Moise L-a væzut pe Domnul. Care este
asemænarea dintre aceste întâmplæri øi cele întâmplate cu Iosua
øi „cæpetenia“? Ce ar putea sæ ne învefle aceste întâmplæri cu
privire la persoana care l-a vizitat pe Iosua? 

2. De ce credefli cæ era important ca Iosua sæ træiascæ aceastæ ex-
perienflæ în acest moment? 

Activitate opflionalæ

Scriefli despre un moment în care Domnul v-a dat mai multæ tæ-
rie în timp ce væ confruntafli cu o problemæ. 

B

A

Præjite(v. 11) – uscate

A încetat (v. 12) – n-a mai
existat

Înaintea (v. 13) – în fafla

Vræjmaøii (v. 13) – duømanii

Oøtirii (v. 14) – armatei

Iosua 5

Un vizitator special

C

B
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În Iosua 2, am citit cæ doi israelifli au iscodit Ierihonul, au
fost protejafli de Rahav øi, apoi, i-au adus veøtile lui Iosua.
În Iosua 6, ni se spune cæ armata israelitæ a cucerit oraøul
øi cæ Rahav a fost salvatæ aøa cum îi promiseseræ iscoadele. 

Sæ înflelegem scripturile

Iosua 6

Iosua 6 – Øapte
Observafli de câte ori este folosit numærul øapte în aceastæ istori-
sire. În ebraicæ, numærul øapte (sheva) înseamnæ „întreg, complet
sau perfect“. Prin folosirea cifrei øapte, Domnul a subliniat cæ,
dacæ Israel flinea în întregime poruncile Sale øi legæmintele lui cu
El, el avea sæ izbândeascæ. 

Sæ studiem scripturile

Descriefli lupta pentru Ierihon

Descriefli, pe scurt, lupta pentru Ierihon, urmærind sæ folosifli ur-
mætoarele cuvinte: înconjura, trâmbiflæ, øapte, chivot øi Rahav. 

Ce au simflit? Ce au gândit? 

Scriefli ce credefli cæ a gândit sau a simflit fiecare dintre urmætoa-
rele personaje în timpul cuceririi Ierihonului: un preot israelit cu

B

A

Vitejii lui ostaøi (v. 2) – sol-
dafli sau luptætori instruifli

Sæ poarte înaintea (v. 4) – sæ
ducæ în fafla

Datæ spre nimicire (vv.
17–18) – distrusæ de
Dumnezeu 

Cu preflul întâiului sæu næs-
cut (v. 26) – prin moartea în-
tâiului næscut

Cu preflul celui mai tânær fiu
(v. 26) – prin moartea celui
mai mic fiu

I s-a dus vestea (v. 27) – s-a
vorbit despre el

Iosua 6

Zidurile s-au præbuøit

o trâmbiflæ, un soldat din armatæ, un vær al lui Rahav øi un cetæ-
flean al Ierihonului. Ierihonul a fost primul oraø pe care armatele
lui Israel l-au cucerit dupæ ce au intrat pe pæmântul Canaanului.
Ce credefli cæ trebuie sæ fi învæflat copiii lui Israel din felul în care
au ieøit învingætori în aceastæ luptæ øi care le-ar fi putut fi de
ajutor în continuarea cuceririi pæmântului promis? 

Ce se întâmplæ când pæcætuim øi încercæm sæ ascundem acest
lucru (vezi D&L 121:37)? Chiar dacæ alfli oameni nu øtiu
cæ noi ne ascundem pæcatele, existæ cineva care øtie. Cine?
Ce se întâmplæ cu progresul nostru spiritual când încercæm
sæ ne ascundem pæcatele? În Iosua 7, se consemneazæ cæ po-
porul lui Israel a învæflat o lecflie foarte importantæ øi impre-
sionantæ cu privire la importanfla supunerii øi modul în
care îi afecteazæ pe alflii øi cæ noi nu ne putem ascunde ne-
supunerea faflæ de Domnul. 

Sæ înflelegem scripturile

Iosua 7

Iosua 7:22–26 – A fost ucisæ familia lui Acan
împreunæ cu el? 
Modul de exprimare din Iosua 7 nu aratæ clar dacæ familia lui
Acan a fost ucisæ împreunæ cu el sau dacæ membrilor familiei li
s-a cerut sæ priveascæ în timp ce el era ucis øi lucrurile date spre
nimicire erau fost arse. Este posibil totuøi ca ei sæ fi fost uciøi,
mai ales dacæ ei l-au ajutat pe Acan sæ ascundæ lucrurile luate
de el. Întregii tabere i se poruncise sæ nu ia nimic din oraø. 

Sæ studiem scripturile

Consecinflele pæcatului

1. Vârstnicul Dean L. Larsen a spus: „Pæcat personal nu existæ“
(în Conference Report, apr. 1983, p. 4, sau Ensign, mai 1983,
p. 35). În ce moduri demonstreazæ acest adevær povestea lui
Acan? De exemplu, în ce fel a afectat pæcatul lui Acan pe cei
36 de israelifli øi pe familiile lor? Arætafli în ræspunsul dumnea-
voastræ cum pæcatul lui a afectat întreaga tabæræ a lui Israel,
inclusiv pe Iosua, øi cum a afectat familia lui Acan. 

A

Lucrurile date spre nimicire
(vv. 1, 11–13, 15) – lucrurile
pe care Dumnezeu a poruncit
sæ fie distruse

Sfâøiat (v. 6) – rupt

Sfinfleøte (v. 13) – fæ curat øi
sfânt

Prin sorfli (vv. 14–18) – prin
alegere

Pradæ (v. 21) – bunuri ræmase
dupæ ce oamenii au fost dis-
truøi

Sicli (v. 21) – monede 

Le-am poftit (v. 21) – le-am
dorit

Iosua 7

Cucerirea cetæflii Ai
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2. Gândifli-væ øi scriefli despre un exemplu modern de mod în
care ceea ce pare a fi „pæcatul personal“ al unei persoane îi
poate afecta pe mulfli alflii. 

În Iosua 8, se consemneazæ faptul cæ Domnul i-a poruncit
lui Iosua sæ se întoarcæ øi sæ distrugæ cetatea Ai, dupæ ce a
rezolvat situaflia provocatæ de pæcatul lui Acan. În Iosua 8,
ni se spune, de asemenea, cum Iosua a îndeplinit porunca
datæ în Deuteronom 27 de a-l pune pe Israel sæ rosteascæ cu
glas tare binecuvântærile øi blestemele care ar putea veni
asupra lui. 

În perioada în care se desfæøoaræ evenimentele din Iosua 9,
faima israeliflilor se ræspândea pe întregul pæmânt. Un grup
de oameni, gabaoniflii, a hotærât sæ-i înøele pe israelifli øi sæ-i
determine sæ încheie un tratat de pace cu ei. Israeliflii au în-
cheiat acest tratat færæ a cere aprobarea Domnului. Ei s-au
mâniat când au aflat cæ gabaoniflii îi înøelaseræ, dar au res-
pectat înflelegerea fæcutæ. Poporul considera cæ era foarte
important sæ respecfli o promisiune. Aceastæ întâmplare i-a
învæflat pe israelifli cæ trebuie sæ se sfætuiascæ mai mult cu
Domnul în acfliunile lor (vezi, de asemenea, Alma 37:37). 

Veøtile despre ceea ce israeliflii au fæcut în flaræ au continuat
sæ se ræspândeascæ. În Iosua 10, se relateazæ ce au încercat
sæ facæ diferite grupuri de oameni pentru a opri poporul
Domnului. Citim, de asemenea, despre ce a fæcut Domnul
pentru a-Øi ajuta poporul sæ-øi înfrângæ vræjmaøii. În timp
ce citifli, gândifli-væ cine sunt „vræjmaøii“ dumneavoastræ
care doresc sæ væ împiedice sæ obflinefli viafla eternæ. În ce fel 

Iosua 10

Soarele øi luna se opresc

Iosua 9

Înøelafli de gabaonifli

Iosua 8

Cucerirea lui Ai

putefli urma exemplul lui Iosua? Putefli compara ce a fæcut
Domnul pentru Iosua cu ce poate face Domnul pentru
dumneavoastræ? 

Sæ înflelegem scripturile

Iosua 10

Sæ studiem scripturile

Un ajutor în plus din partea Domnului

1. Ce lucruri, douæ la numær, a fæcut Domnul sæ se întâmple
pentru a-i ajuta pe israelifli sæ-øi înfrângæ duømanii? 

2. De ce ajutor beneficiem astæzi pentru a rezista ispitelor øi ræu-
tæflii? (Putefli citi 1 Nefi 14:12–14 pentru a gæsi unele idei.) 

Asemænafli scripturile cu viafla
dumneavoastræ

1. Citifli Iosua 10:24–25 øi comparafli ceea ce citifli cu ceea ce a spus
Domnul în 1 Corinteni 15:21–26; Doctrinæ øi legæminte 76:58–62,
101–106; 103:5–8. Descriefli ce a spus Iosua cæpeteniilor sæ facæ

B

A

Victoriile militare ale lui Iosua

Sidon

Haflor

Muntele Hermon

MeromAcøaf

Muntele
Carmel

Muntele Ghilboa Muntele
Tabor

Øimron

Ghilgal

IerihonBet-Horon
Ghezer

Gabaon
Ierusalim

Muntele NeboMacheda

Lachis
Hebron

Asdod

Libna

Gat
Eglon

Debir

Marea Mediteranæ

Nu pæræsi pe robii tæi (v. 6) –
nu refuza sæ ne ajufli

Oameni de ræzboi (v. 7) – sol-
dafli sau luptætori instruifli

Pietre (v. 11) – grindinæ

Batefli-i pe dinapoi (v. 19) –
atacafli-i din spate

Cetæflile întærite (v. 20) – ora-
øe cu ziduri groase

Crâcnit cu limba lui (v. 21) –
vorbit

Spæimântafli (v. 25) –
descurajafli

Sæ scape (vv. 28, 30, 33, 37,
39–40) – sæ ræmânæ în viaflæ
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øi în ce fel reprezintæ aceasta un simbol a ceea ce va face Isus
pentru poporul Sæu. 

2. Cum ne putem pregæti pentru a fi demni de ajutorul øi protecflia
Domnului? 

În Iosua 11, se descriu noi lupte pe care Iosua øi israeliflii le
câøtigæ. În capitolul 11, se menflioneazæ cæ ræzboiul pe care
l-au purtat israeliflii cu unii împærafli „a flinut multæ vreme“.
Nu øtim de ce cucerirea acestor cetæfli a durat mai mult
decât cucerirea unora dintre primele cetæfli împotriva cærora
au luptat israeliflii. Iosua 12 cuprinde o listæ a cetæflilor øi
împæraflilor pe care israeliflii le-au distrus øi i-au ucis, iar
Iosua 13:1–14 cuprinde o listæ a unora dintre cetæflile øi îm-
pæraflii pe care nu le-au distrus sau nu i-au alungat. Nu
øtim cu exactitate de ce aceste grupuri nu au fost distruse
sau alungate. 

De la Iosua 13 pânæ la Iosua 21, citim cum pæmântul a fost
împærflit între triburile lui Israel. Cæutafli în secfliunea cu
hærfli a scripturilor pentru a vedea graniflele aproximative
ale flinutului primit de cætre fiecare trib (vezi harta 3 din
Ghidul pentru scripturi). 

Înainte de a fi translatat, Moise a dat pæmântul de pe malul
estic al fluviului Iordan tribului lui Ruben, tribului lui Gad
øi unei jumætæfli din tribul lui Manase dacæ acestea le ajutau
pe celelalte triburi sæ obflinæ pæmântul de pe malul vestic al
fluviului Iordan. Acest lucru a fost împlinit pânæ în perioa-
da în care se desfæøoaræ evenimentele din Iosua 22. 

În Iosua 22, se relateazæ despre cele douæ triburi øi jumætate
care se întorc sæ-øi primeascæ pæmântul moøtenirii lor de pe
malul estic al Iordanului. Celelalte triburi au interpretat
greøit ceva din cele fæcute de acestea pe drumul de întoarcere
ca fiind o încælcare a legii lui Moise øi au fost pe cale sæ
porneascæ un ræzboi. Dar conducætorii triburilor s-au adunat
øi au rezolvat problema pe cale paønicæ. Ca aceøti oameni din
vechime, øi noi ar trebui sæ aflæm întreaga poveste înainte
de a-i judeca pe alflii. 

Iosua 22

Aøezarea pe malul estic
al Iordanului

Iosua 11–21

Cucerirea Canaanului continuæ Ca tânær bæiat, Iosua a ieøit din Egipt øi a fost un slujitor al
lui Moise. El a fost martor al urgiilor din Egipt, minunilor
din pustietate øi cârtelilor øi ræzvrætirii israeliflilor. În cele
din urmæ, el a condus armatele lui Israel în miraculoasele
lor victorii asupra cetæflilor øi împæraflilor din Canaan. În
Iosua 23–24, se consemneazæ ultima predicæ a acestui mare
(øi acum bætrân) conducætor al lui Israel. Dupæ ce afli stu-
diat puflin despre viafla øi experienflele sale, care credefli cæ a
fost subiectul major al cuvântærii sale? 

Sæ înflelegem scripturile

Iosua 23

Iosua 24

Sæ studiem scripturile

Facefli tabele cu sfaturile lui Iosua

Facefli douæ tabele în caietul dumneavoastræ, ca cele de mai jos, în
care vefli menfliona ce a spus Iosua israeliflilor în Iosua 23. În pri-
mul tabel, în rubrica „Fapte“, menflionafli ce a spus Iosua lui Israel
sæ facæ; apoi, în rubrica „Consecinfle“, menflionafli binecuvântærile
promise. În al doilea tabel, în rubrica „Fapte“, includefli ce a spus
Iosua lui Israel sæ nu facæ øi, apoi, în rubrica „Consecinfle“, men-
flionafli ce s-ar întâmpla din cauza nesupunerii lor. 

Fapte
Iosua 24:6–8, 11

Consecinfle
Iosua 24:9–10

A

Râului (vv. 2–3, 14–15) – flu-
viul Iordan

I-am înmulflit sæmânfla (v. 3)
– am crescut numærul mem-
brilor familiei sale

Am trimis înaintea voastræ
viespe bondæreascæ (v. 12) –
am permis ca faima voastræ
sæ-i înspæimânte pe alflii

Nimici (v. 20) – distruge

Izgoni (v. 5) – alunga

Alipifli-væ de (vv. 8, 12 ) –
stafli foarte aproape

Vegheafli cu luare aminte (v.
11) – acordafli toatæ atenflia

Neamuri care au ræmas (v.
12) – supraviefluitorii nafliuni-
lor din Canaan

Bici în coastæ (v. 13) – vor
provoca ræni ca un bici

Mæ duc pe calea pe care mer-
ge tot ce este pe pæmânt (v.
14) – voi muri

Iosua 23–24

„Alegefli astæzi“
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Scripturæ de bazæ – Iosua 24:15

1. Enumerafli modurile, menflionate în Iosua 24:1–13, în care
Domnul i-a binecuvântat pe israelifli. 

B

Fapte
Iosua 24:12, 16

Consecinfle
Iosua 24:15–16

Cartea Judecætorii relateazæ istoria lui Israel de la moartea lui
Iosua pânæ la alegerea lui Samuel ca profet. Deøi cartea Judecætorii
cuprinde povestiri din istoria israelitæ, aceste povestiri nu apar
neapærat în ordine cronologicæ øi sunt, cu siguranflæ, incomplete
în ceea ce priveøte prezentarea istoriei israelite. Cartea Judecætorii
cuprinde povestiri despre idolatrie øi nelegiuire care îøi gæsesc co-
respondenfli în societatea din zilele noastre. Unele dintre povestiri
sunt ciudate, tragice sau prezintæ aspecte neplæcute øi ne uimeøte
faptul cæ israeliflii au putut sæ fie atât de nedrepfli. Dar, de aseme-
nea, vedem mâna Domnului în timp ce ajuta Israelul, chiar dacæ
în acele vremuri majoritatea oamenilor erau slabi din punct de
vedere spiritual. Cartea Judecætorii este o mærturie cæ Dumnezeu
ne poate ajuta în ciuda slæbiciunilor noastre dacæ ne îndreptæm
cætre El. 

Cine erau „judecætorii“? 
„Judecætorii“ se referæ la conducætorii din triburile lui Israel, care
erau aleøi de Dumnezeu sau de oameni, cu scopul de a-i elibera
pe israelifli de duømanii lor. Judecætorii erau mai mult conducæ-
tori militari decât judecætori care se ocupau cu probleme legate
de lege. Oamenii i-au fæcut eroi, deøi judecætorii drepfli au încer-
cat sæ îi învefle cæ Dumnezeu este adeværatul conducætor al lui
Israel (vezi Judecætorii 8:23; 11:27). 

Tema Principalæ
Dupæ ce Domnul i-a condus cu putere miraculoasæ pe israelifli pe
pæmântul fægæduit, ei nu au mai continuat sæ progreseze în cre-
dinfla øi îndatoririle lor. Nu i-au alungat pe tofli cananiflii øi chiar
au început sæ adopte câteva din practicile rele ale acestora. Prin
urmare, copiii lui Israel øi-au pierdut unitatea øi s-au divizat în
triburi øi în familii. În cartea Judecætorii, este prezentat un ciclu

Ce au fæcut ei? 

I-a ucis pe duømanii împæratului 

O profetesæ care a inspirat armatele lui Israel. 

S-a bizuit pe Domnul ca sæ conducæ Israelul
la victorie cu o armatæ foarte micæ. 

Ales de popor pentru a-l conduce pe Israel la
victorie, dar a fæcut o promisiune nesæbuitæ. 

Prerâduit pentru o mæreaflæ lucrare, dar øi-a
irosit darurile. 

Cine? 

Ehud

Debora

Ghedeon

Iefta

Samson

2. Dat fiind tot ce fæcuse Domnul pentru familia lui Israel, ce le-
a cerut Iosua oamenilor sæ facæ în versetele 14–15? 

3. Cum v-ar putea binecuvânta viafla, astæzi, sfatul dat de Iosua
în versetul 15? 

al apostaziei øi eliberærii care se repetæ mereu øi mereu (vezi ilus-
traflia de mai jos). Acest ciclu a început atunci când oamenii bine-
cuvântafli de Dumnezeu L-au uitat øi s-au implicat în practici pe
care El le interzice, aøa cum erau, de altfel, religiile cananiflilor.
Pæcatul øi ræutatea care au urmat au avut consecinfle. O consecin-
flæ importantæ a fost aceea cæ israeliflii au pierdut protecflia
Domnului împotriva duømanilor øi au fost luafli în robie. În cele
din urmæ, dupæ umilinfla øi pocæinfla lor sinceræ, Domnul Øi-a eli-
berat poporul øi l-a binecuvântat din nou. 

Ce putem învæfla din cartea Judecætorii? 
De ce au trecut israeliflii de mai multe ori prin acest ciclu, de
douæsprezece ori doar în cartea Judecætorii? Indivizi øi grupuri
de oameni din zilele noastre se lasæ, de asemenea, prinøi în acest
ciclu. Preøedintele Spencer W. Kimball a spus: „Puflini oameni
au ales vreodatæ, cu bunæ øtiinflæ øi voinflæ sæ-L respingæ pe
Dumnezeu øi binecuvântærile Sale. Învæflæm din scripturi cæ, de-
oarece exercitarea credinflei a pærut sæ fie întotdeauna mult mai
dificilæ decât bizuirea pe lucrurile aflate la îndemânæ, omul fi-
resc a tins sæ-øi transfere încrederea în Dumnezeu spre lucrurile
materiale. De aceea, când oamenii au cæzut sub puterea Satanei
øi øi-au pierdut credinfla, au început sæ se încreadæ în ‘braflul
omului’ øi în ‘dumnezeii de argint, de aur, de aramæ, de fier, de
lemn øi de piatræ, care nici nu væd, nici nu aud øi nici nu pricep
nimic’ (Dan. 5:23), adicæ în idoli“ („The False Gods We Worship“,
Ensign, iunie 1976, p. 4). Urmærifli acest ciclu în timp ce citifli car-
tea Judecætorii. 

Ciclul apostaziei
Credinflæ øi
supunere

Distrugere øi
opresiune

Pace øi prosperitate

Ticæloøie

Eliberare

Pocæinflæ

Cartea Judecætorii
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Primul verset din Judecætorii 1 confline întrebarea esenflialæ
a cærflii: „Cine dintre noi sæ se suie întâi împotriva cananflilor,
ca sæ porneascæ lupta cu ei?“. Din ceea ce citim în cartea
Iosua, ræspunsul ar trebui sæ fie clar: Domnul. Aøa
cum a afirmat preøedintele Kimball în citatul de mai sus:
„Exercitarea credinflei a pærut sæ fie întotdeauna mult mai
dificilæ decât bizuirea pe lucrurile aflate mai la îndemânæ“.
Aceasta cu siguranflæ pare sæ fie adeværat pentru oamenii
din cartea Judecætorii. Israeliflii s-au abætut de la credinflæ
øi øi-au pus în schimb încrederea în oamenii muritori øi în
armate – nu în Domnul – pentru a fi eliberafli. 

Capitolul Judecætorii 1 introduce o altæ idee importantæ în
cartea Judecætorii, relatându-ne despre grupurile de oameni
care nu au fost alungate de cætre triburile lui Israel. În ju-
decætorii 1, ni se spune cæ, în loc sæ-i distrugæ pe aceøti oa-
meni, israeliflii au fæcut înflelegeri cu ei. Planøa de mai jos
ne aratæ cæ aceasta a constituit primul pas în trecerea de la
credinfla în Dumnezeu la îmbræfliøarea idolatriei. 

Urmând modelul planøei de mai sus, în Judecætorii 1, se
descrie cum israeliflii i-au izgonit pe cananifli øi cum, dupæ

Judecætorii 2–3

Ehud elibereazæ pe Israel

Permiflând cananiflilor sæ ræmânæ în flaræ

Înflelegeri, biruri øi îngæduinflæ

Cæsætorie în afara legæmântului

Idolatrie

Nesupunerea duce la idolatrie

Judecætorii 1

Cine va lupta pentru noi? 

aceea, au fæcut înflelegeri cu ei. În Judecætorii 2–3, se descrie
cum copiii lui Israel au cæzut apoi în idolatrie din cauza cæ-
sætoriei lor, în afara legæmântului, cu cananiflii. Ciclul a
continuat øi, în cele din urmæ, au fost eliberafli cu ajutorul
unui judecætor pe nume Ehud. 

În Judecætorii 2–3, citim, de mai multe ori, cæ israeliflii l-au
„mâniat“ pe Domnul. De fapt, aflæm cæ mânia Domnului
era „aprinsæ“ (vezi Judecætorii 2:14, 20; 3:8). Aceasta poate
suna dur, dar cunoaøterea despre idolii Baal øi Astarteea ne
poate ajuta sæ înflelegem de ce Domnul era atât de supærat.
Baal era zeul fertilitæflii, iar Astarteea era tovaræøa sa øi zeifla
fertilitæflii. „Slujirea“ includea încælcarea esenflialæ a legii
castitæflii. Toate formele de încælcare a legii castitæflii sunt
pæcate grave, care distrug spiritul dar, atunci când sunt fæ-
cute în numele „slujirii“, ele sunt deosebit de odioase în
ochii Tatælui Ceresc. 

În Judecætorii 4–5, ni se relateazæ cum Israel a fost eliberat
din mâinile duømanilor, sub îndrumarea unei femei pe nume
Debora, care era judecætoare øi profetesæ. Ea a profeflit cæ o
femeie îi va distruge pe conducætorii duømanului. Profeflia
s-a împlinit când o femeie pe nume Iael, care nu era din po-
porul lui Israel, l-a ucis pe conducætorul armatei inamice.
Oamenii au învæflat cæ, dacæ se încredeau în Domnul, El îi
putea elibera. 

Judecætorii 5 cuprinde cuvintele unui cântec în care israeliflii
cântæ despre acest eveniment important. Muzica poate fi un
mijloc minunat de a aduce laudæ lui Dumnezeu (vezi, de
asemenea, D&L 25:12). 

În Judecætorii 6–8, se relateazæ povestea unui mare judecæ-
tor, pe nume Ghedeon, care a fost pregætit de Domnul ca sæ-
i elibereze pe israelifli dupæ ce cæzuseræ, încæ o datæ, în
apostazie. 

Judecætorii 6–8

Ghedeon

Judecætorii 4–5

Debora profetesa
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Judecætorii 6

Judecætorii 6:17 – „Dæ-mi un semn“ 
Domnul ne porunceøte sæ nu cæutæm semne; ci sæ exercitæm cre-
dinflæ øi supunere înainte de a primi o mærturie (vezi Eter 12:6;
D&L 63:7–12). În cazul acesta, Ghedeon nu dorea atât de mult
un semn pe cât încerca sæ determine dacæ mesagerul care îl
vizitase era un mesager adeværat, întrucât el træia într-o perioadæ
în care predominau religii false øi nu dorea sæ fie înøelat de un
mesager fals. 

Judecætorii 7

Judecætorii 8

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli trei dintre urmætoarele activitæfli (A–E) pe mæsuræ ce
studiafli Judecætorii 6–8. 

O mare ceartæ (v. 1) – discuflie
aprinsæ

Culesul ciorchinelor ræmase
(v. 2) – ce a mai ræmas dupæ
terminarea culesului

Soi de struguri din via lui
Abiezer (v. 2) – cel mai bun
soi de struguri

Li s-a potolit mânia (v. 3) –
au încetat sæ mai fie supærafli

Obosifli (vv. 4–5) – obosifli øi
înfometafli

Se credea la adæpost (v. 11) –
nu bænuiau vreun atac 

A pus pe fugæ (v. 12) – a înfrânt

Pradæ (v. 24) – lucruri care
erau capturate

Efod (v. 27) – un fel de îmbræ-
cæminte care se pune în jurul
gâtului, umerilor øi pieptului 

Curvie (vv. 27, 33) – închinare
la idoli în loc de Dumnezeu

Smerit (v. 28) – învins

Ieøifli din el (v. 30) – cærora le
era tatæ

fiiitoare (v. 31) – o femeie care
era øi slujitoare øi mæritatæ cu
stæpânul ei 

Au tæbærât (v. 1) – s-au stabilit

Sæ se laude (v. 2) – sæ se mân-
dreascæ

Merinde (v. 8) – mâncare øi
provizii

A flinut (v. 8) – a pæstrat

Dærâmat (v. 13) – næruit

Decât (v. 14) – numai

Cete (vv. 16, 20) – grupe

Ulcioare (vv. 16, 19) – cæni

Începutul stræjii de la mijlo-
cul nopflii (v. 19) – dupæ ora
10:00 p.m. 

În mâinile (vv. 1–2, 9, 14) – în
puterea

A fost puternicæ ( v. 2) – a
triumfat

Semæna (v. 3) – cultiva

Merinde (v. 4) – hranæ

Foarte nenorocit (v. 6) – foarte
særac

Apæsafli (v. 9) – persecutafli

Bætea grâu (v. 11) – separa
grâul de pleavæ

S-au întâmplat (v. 13) – s-au
abætut asupra lor

Ied (v. 19) – pui de capræ

Efæ (v. 19) – puflin peste o ba-
niflæ (unitate de mæsuræ a
greutæflii) 

Carne (vv. 19–21) – trupul

A mistuit carnea (v. 21) – arsæ
în întregime

Væzând (v. 22) – dându-øi
seama

Val (vv. 37–40) – bucæfli de
piele de oaie sau de capræ de
care e prinsæ lânæ

Mai întâi de toate

1. Conform relatærii din Judecætorii 6:25–32, care a fost primul
lucru pe care l-a fæcut Ghedeon în timp ce încerca sæ-i elibereze
pe israelifli de madianifli? 

2. De ce credefli cæ i-a poruncit Domnul lui Ghedeon sæ se ocupe
mai întâi de problema aceasta? 

Care este pærerea dumneavoastræ? 

De ce credefli cæ Domnul a redus din numærul armatei israeliflilor
înainte de a merge la luptæ? 

Completafli urmætoarele propoziflii

Completafli urmætoarele propoziflii cu propriile cuvinte
folosindu-væ de ceea ce afli învæflat din Judecætorii 7. 

1. Ghedeon a ales 300 de bærbafli care…

2. Un om i-a spus lui Ghedeon despre un vis pe care l-a avut, în
care…

3. Bærbaflii din armatæ s-au folosit de ulcioarele øi trâmbiflele lor
ca sæ…

Un împærat? 

1. Imaginafli-væ cæ afli fost ales sæ-l desemnafli pe Ghedeon împærat
al lui Israel. Ce le-afli spune altora despre el pentru a-i convinge
cæ va fi un împærat bun? 

2. Notafli în caiete ceea ce credefli cæ va spune Ghedeon dupæ ce
l-afli ales pe el (vezi Judecætorii 8:22–23). 

Ce putem învæfla din aceasta? 

În ce fel este povestea lui Ghedeon din Judecætorii 6–8 o confir-
mare a ceea ce scrie în Doctrinæ øi legæminte 1:19? 

În Judecætorii 9, ni se relateazæ despre Abimelec, fiul lui
Ghedeon, care a profitat de popularitatea tatælui sæu øi a de-
venit împæratul Sihemului. Povestirea ne ajutæ sæ vedem
problemele care apar atunci când Domnul este ignorat øi
când ne punem încrederea numai în om atunci când avem
nevoie de un conducætor øi împærat. 

În Judecætorii 10, se aratæ cæ Israel a continuat sæ slujeascæ
idolilor. În consecinflæ, au pierdut protecflia Domnului øi
au fost cucerifli de duømani. Apoi, au început sæ cheme pe
Domnul pentru a-i ajuta. De data aceasta, Domnul i-a
mustrat cu asprime pe oameni când au strigat dupæ ajutor.
El le-a spus sæ meargæ øi sæ „cheme“ pe idolii cærora le-au
slujit øi sæ vadæ dacæ acei dumnezei îi vor elibera (vezi
Judecætorii 10:13–14). 

Judecætorii 9–10

Ciclul continuæ

E

D

C

B

A
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Potrivit tiparului conducætorilor din Judecætorii, Iefta a fost
un conducætor neobiønuit. El era fiul unei prostituate øi dupæ
ce a crescut a fost izgonit din familie øi din casæ de cætre
fratele sæu vitreg. Øi, totuøi, Domnul a folosit aceastæ per-
soanæ, aflatæ într-o situaflie umilæ, ca sæ elibereze pe Israel
de duømani. El avea credinflæ în Dumnezeu øi a renunflat la
idoli, având astfel puterea Domnului în eforturile sale. 

I-afli întrebat vreodatæ pe pærinfli despre evenimentele de la
naøterea dumneavoastræ? Care erau gândurile lor în timp ce
se pregæteau sæ væ primeascæ în viafla lor? Care erau spe-
ranflele lor cu privire la dumneavoastræ în timp ce creøteafli?
În Judecætorii 13, se relateazæ despre evenimentele de la
naøterea lui Samson. Pe mæsuræ ce citifli, cæutafli sæ aflaflii
ce gândeau øi ce sperau pærinflii lui Samson la naøterea sa. 

Sæ înflelegem scripturile

Judecætorii 13

Vei ræmâne însærcinatæ (vv. 3,
5, 7) – vei concepe un copil

Nimic necurat (v. 4) – lucruri
împotriva legii lui Moise 

Briciul nu va trece peste capul
lui (v. 5) – nu-øi va tæia pærul

Înfæfliøarea (v. 6) – chipul

Înfricoøatæ (v. 6) – creeazæ un
sentiment de umilinflæ øi res-
pect faflæ de vizitator

Închinat lui Dumnezeu; na-
zireu (v. 7) – o chemare spe-
cialæ dupæ legea lui Moise
(vezi Numeri 6:1–21) 

A fæcut Domnului rugæciune
(v. 8) – s-a rugat lui Dumnezeu

Ce va trebui sæ pæzim cu pri-
vire la copil? (v. 12) – conform
cæror reguli sau porunci tre-
buie sæ creøtem acest copil? 

Sæ se fereascæ de (v. 13) – sæ
acorde o atenflie deosebitæ

Sæ pæzeascæ (v. 14) – sæ facæ

Sæ te opresc (vv. 15–16) – sæ
te fac sæ mai aøtepfli

Ied (vv. 15–19) – pui de capræ

Sæ-fli aducem slavæ (v. 17) –
sæ te respectæm

Judecætorii 13

Naøterea lui Samson

Judecætorii 11–12

Povestea lui Iefta

Sæ studiem scripturile

O chemare specialæ

Explicafli ce legæturæ au urmætorii termeni cu naøterea øi chemarea
deosebitæ a lui Samson: stearpæ, bæuturæ, brici, înger, jertfe arse. 

Scriefli o scrisoare

Imaginafli-væ cæ suntefli mætuøa sau unchiul lui Samson øi cæ el es-
te adolescent acum. Bazându-væ pe ceea ce afli citit în Judecætorii
13, scriefli-i lui Samson o scrisoare ca sæ-l ajutafli sæ înfleleagæ ce
pærinfli minunafli are. 

Deøi Samson s-a næscut cu mari promisiuni øi binecuvân-
tæri, în Judecætorii 14–15, ni se spune cum el a folosit în mod
greøit acele daruri primite de la Dumnezeu. Binecuvântærile
promise lui Samson erau la fel cu cele promise nouæ în bi-
necuvântærile noastre patriarhale: promisiunile øi binecu-
vântærile se împlinesc numai atunci când træim fiind demni
de ele (vezi D&L 130:20–21). În timp ce citifli, gândifli-væ la
ce ne învaflæ acfliunile lui Samson despre flelul lui în viaflæ. 

Sæ înflelegem scripturile

Judecætorii 14

Judecætorii 15

Judecætorii 14:6, 19; 15:14 – „Duhul Domnului a
venit peste el“ 
În cazul acesta, când citim cæ „Duhul Domnului a venit peste
el“, aceasta înseamnæ cæ, la un moment dat, el a fost demn pen-
tru a avea Spiritul, pe care însæ l-a pierdut când a început sæ de-
vinæ mândru øi neascultætor. 

Odaie (v. 1) – cameræ

Fæclii (vv. 4–5) – torfle

Ræzbuna (v. 7) – a-øi face
singur dreptate

Sæ te legæm (v. 13) – sæ te
imobilizæm

Un prilej de ceartæ (v. 4) – un
prilej de confruntare

Stæpâneau (v. 4) – conduceau

A sfâøiat (v. 6) – a tæiat

Hoit (vv. 8–9) – cadavru de
animal

Dezlegat (vv. 14, 19) – a explica

Înduplecæ (v. 15) – a convinge,
a îndemna

Haine (v. 19) – bunuri

Judecætorii 14–15

O greøealæ dupæ alta

B

A
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Care este problema? 

1. Facefli în caiet un tabel asemænætor celui din manual øi comple-
tafli-l cu informafliile pe care le obflinefli din scripturile indicate. 

2. Notafli care credefli cæ a fost cea mai mare slæbiciune a lui
Samson (vezi Judecætorii 14–15). 

Dupæ ce afli citit
Judecætorii 13–15, ce
învæflæturi credefli cæ
ar fi putut Samson
sæ-øi însuøeascæ din
experienflele sale?
Pe mæsuræ ce citifli
Judecætorii 16, aflafli
dacæ el chiar øi-a în-
suøit învæflæturile. 

Sæ înflelegem scripturile

Judecætorii 16

L-au înconjurat (v. 2) – l-au
încercuit

Aflæ de câlfli (v. 9) – bucatæ de
sfoaræ sau in

Întrebuinflate (v. 11) – folosite

Neliniøtit (v. 16) – neræbdætor

Nu øtia (v. 20) – nu bænuia

Lanfluri (v. 21) – imobilizat

Învârtea la râøniflæ (v. 21) –
fæcea fainæ din grâu

Sæ desfæteze (vv. 25, 27) – sæ-i
facæ pe oameni sæ râdæ

S-a rezemat (v. 29) – s-a sprijinit

Judecætorii 16

Samson øi Dalila

De ce? Ceea ce a fæcut SamsonScriptura

Judecætorii 14:5–6

Judecætorii 14:19

Judecætorii 15:1–5

Judecætorii 15:6–8

A

Sæ studiem scripturile

Aplicafli cuvintele profeflilor øi apostolilor
moderni

Cum ar fi putut sæ-l ajute pe Samson urmætorul sfat?

Notafli-væ ræspunsurile în caiete. Preøedintele N. Eldon Tanner,
din Prima Preøedinflie, a spus: „Doresc sæ væ spun, din nou, adu-
cefli-væ aminte urmætoarele trei cuvinte: flinefli-væ legæmintele. Cred
cæ nu greøesc când væ spun cæ, dacæ voi împreunæ cu familiile
dumneavoastræ vefli pæstra aceste legæminte, voi vefli fi fericifli,
vefli avea succes, vefli fi respectafli, vefli avea familii bune cu care
væ vefli putea întoarce în prezenfla Tatælui Ceresc. Tot ce v-a trebui
sæ facefli este sæ væ amintifli cuvintele: flinefli-væ legæmintele, ræs-
punderile pe care vi le-afli asumat, angajamentele pe care le-afli
fæcut“ (în Confrence Report, oct. 1966, p. 99).

Neascultætor

Citifli Numeri 6:1–9 øi întocmifli o listæ cu ceea ce se cerea unui
nazireu. În dreptul fiecærei cerinfle, notafli o scripturæ din
Judecætorii 14–16 care indicæ un moment în care Samson nu a
respectat cerinfla respectivæ øi explicafli apoi, pe scurt, ce a fæcut. 

Capitolele 17–21 din Judecætorii pot fi rezumate printr-o
afirmaflie într-o declaraflie fæcutæ în Judecætorii 17:6 øi, apoi,
repetatæ în ultimul verset din Judecætorii 21:25: „Pe vremea
aceea nu era împærat în Israel, fiecare fæcea ce-i plæcea“.
Scriitorul ne-a demonstrat, se pare adeværul acestor versete
prin ceea ce a scris în Judecætorii 17–21. Aceste capitole
descriu câteva dintre cele mai grele timpuri din istoria lui
Israel øi ne pregætesc, probabil, sæ înflelegem de ce Israel s-a
gândit cæ avea nevoie de un împærat (ceea ce se întâmplæ la
începutul cærflii 1 Samuel). Din nefericire, Israel nu a înfle-
les cæ-L putea face pe Domnul împæratul lui øi cæ El i-ar fi
dat pace øi ar fi pregætit o cale pentru a rezolva problemele
cu care se confrunta. În cazul acesta, trebuie sæ învæflæm
mai mult din greøelile lui Israel decât din succesele lui. 

Judecætorii 17–21

Israel suferæ din cauza
neascultærii

B
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Evenimentele din aceastæ povestire scurtæ, dar importantæ, au
avut loc în perioada descrisæ în cartea Judecætorii. Totuøi, spre
deosebire de majoritatea povestirilor din Judecætorii, aceasta es-
te plinæ de speranflæ, de credinflæ øi are un final fericit. 

Credinfla unui convertit
Este interesant de observat cæ Rut nu era israelitæ prin naøtere, ci
moabitæ (vezi Ghidul pentru scripturi, „Moab“). Rut s-a cæsætorit
cu un israelit din tribul lui Iuda, care a locuit în Moab în timpul
unei foamete. Din cartea Rut putem învæfla despre credinfla unui
convertit la adeværata Evanghelie. Învæflæm, de asemenea, cæ
Domnul aratæ dragoste øi milæ celor care le doresc, chiar dacæ au
crescut în afara legæmântului. 

O generaflie nobilæ
Este interesant de øtiut cæ printre urmaøii lui Rut s-au aflat
David, care a fost împærat în Israel, øi Domnul Isus Hristos. Pe
mæsuræ ce citifli, cæutafli sæ aflafli ce a fæcut Rut pentru a fi un
stræmoø demn al Salvatorului. 

Care este cel mai important lucru la care afli renunfla vreo-
datæ datoritæ ataøamentului dumneavoastræ faflæ de adevæ-
rata Evanghelie? Pe mæsuræ ce citifli Rut 1, gândifli-væ la ce
a renunflat Rut. 

Sæ înflelegem scripturile

Rut 1

Sæ studiem scripturile

Sæ facem faflæ dificultæflilor

1. Enumerafli cel puflin trei încercæri cu care s-au confruntat oa-
menii din Rut 1. 

A

Sæ locuiascæ (v. 1) – sæ se
stabileascæ

A ræmas (v. 3) – singuræ, væ-
duvæ

A ræmas færæ cei doi fii ai ei
(v. 5) – i-au murit doi fii

Cercetase (v. 6) – binecuvân-
tase

Întoarcefli-væ (v. 11) – ducefli-væ
înapoi

Aøteptæ (v. 13) – avea ræbdare

S-a flinut de (v. 14) – a ræmas cu

Nu sta de mine (v. 16) – nu-mi
cere sæ

Încotro (v. 16) – oriunde

Locui (v. 16) – a ræmâne

Hotærâtæ (v. 18) – decisæ

S-a pus în miøcare din pricina
lor (v. 19) – vorbeau între ei. 

Întristat (v. 21) – a face sæ sufere

Rut 1

„Încotro vei merge tu,
voi merge øi eu“ 

2. Alegefli o încercare asemænætoare uneia prin care voi afli trecut
øi descriefli-o pe scurt. 

3. Ce putefli învæfla despre înfruntarea propriilor încercærii din
exemplele din acest capitol? 

Preøedintele Spencer W.
Kimball a spus: „Dumnezeu
ne observæ øi vegheazæ asupra
noastræ. Dar de obicei ne oferæ
ajutor prin altcineva“ („The
Abundant Life“, Ensign, iulie
1978, p. 4). Urmærifli aceastæ
idee în timp ce continuafli sæ
citifli povestea lui Rut. 

Sæ înflelegem scripturile

Rut 2

Rut 2 – Muncind pe câmpul lui Boaz 
Potrivit legii lui Moise, fermierii nu trebuia sæ secere toate hol-
dele, ci trebuia sæ lase pufline grâne pe ogor pentru ca cei særaci
sæ poatæ aduna ceva pentru hrana lor (vezi Leviticul 19:9–10). 

Rudæ (vv. 1, 20) – cunoøtinflæ

Sæ culeagæ spice (vv. 2–3, 7–8,
15–19, 23) – sæ strângæ grâul
ræmas dupæ recoltat

Secerætori (vv. 3–7, 9, 14) –
culegætori

S-a întâmplat (v. 3) – s-a
dus pe

Din familia (v. 3) – din nea-
mul, înrudit

Snopi (vv. 7, 15) – paie øi spi-
ce de grâu

De aici (v. 8) – numai din
acest loc

Ræmâi (v. 8) – stai cu

Vase (v. 9) – gælefli

Din ce vor scoate (v. 9) – tras
în sus din fântânæ

În care te-ai næscut (v. 11) –
locul de origine

Sæ-fli ræsplæteascæ (v. 12) – re-
compenseze

Aripi (v. 12) – protecflie

Apropie-te (v. 14) – stai aici

I-ai dat (v. 14) – i-ai oferit

S-a sæturat (v. 14, 18) – a
mâncat de ajuns

N-o oprifli (v. 15) – n-o dojenifli

Sæ-i scoatefli (v. 16) – sæ-i oferifli 

N-o înfruntafli (v. 16) – n-o
oprifli

Pânæ seara (v. 17) – pânæ la
asfinflit

A bætut ce culesese (v. 17) – a
separat grâul de pleavæ

Efæ (v. 17) – puflin peste o baniflæ

Ræmæsiflele (v. 18) – ce a ræ-
mas dupæ cules

Unde ai muncit (v. 19) – locul
unde a lucrat

Rudæ cu noi (v. 20) – rudæ
apropiatæ

Rut 2

Rut îl întâlneøte pe Boaz

Cartea Rut
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Ce credefli? 

Explicafli de ce credefli cæ a fost Boaz atât de bun cu Rut? 

În Rut 3–4, sunt consemnate mai multe obiceiuri care în
zilele noastre nu sunt practicate. Urmætoarele explicaflii væ
pot fi de ajutor în timp ce citifli.

• Potrivit legii lui Moise, cea mai apropiatæ rudæ era res-
ponsabilæ sæ se îngrijeascæ de væduve, inclusiv sæ se cæsæ-
toreascæ cu cele care încæ mai puteau avea copii (vezi
Deuteronom 25:5–10). 

• În Rut 3, Rut a urmat anumite obiceiuri pentru a-i aræta
lui Boaz cæ era liberæ sæ se cæsætoreascæ. Nu s-a întâmplat
nimic indecent. Când Rut i-a cerut lui Boaz sæ-øi întindæ
„poala hainei“ peste ea, ea se gândea de fapt sæ-i spunæ:
„Te rog, ai grijæ de mine“ . 

• Exista un om care îi era lui Rut rudæ mult mai apropiatæ
decât Boaz, dar acesta nu dorea sæ accepte responsabilita-
tea de a se îngriji de Naomi øi de Rut øi mai ales respon-
sabilitatea de a se cæsætori cu Rut. Boaz a putut sæ
accepte aceastæ responsabilitate. 

Sæ înflelegem scripturile

Rut 3

Sæ vânture (v. 2) – sæ separe
grâul de pleavæ

Arie (v. 2) – locul unde grâul
este vânturat

Rut 3–4

Rut øi Boaz se cæsætoresc

A

Profefli sau împærafli? 
Cartea 1 Samuel începe cu povestirea naøterii lui Samuel øi cu-
prinde o relatare a slujirii sale. Cartea descrie felul în care un
profet a slujit împæraflilor lui Israel øi, de aceea, 1 Samuel este, în
esenflæ, øi istoria poporului lui Israel. Israeliflii au respins sfatul
Domnului de a se încrede în El øi de a fi conduøi de judecætori
øi de profefli øi au cerut în schimb un împærat. Observafli cæ în
Biblia dumneavoastræ aceastæ carte mai este intitulatæ „Cartea
întâi a împæraflilor“. 

Rut 4
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Alegerea unui sofl sau a unei soflii

Dafli exemple din Rut 1–4 care sæ arate ce calitæfli avea Boaz ca
sofl (dacæ suntefli femeie) øi ce calitæfli avea Rut ca soflie (dacæ
suntefli bærbat). 

Activitate opflionalæ – ræspundefli la
urmætoarele întrebæri

1. În ce fel lucrurile pe care Boaz le-a fæcut pentru Rut pot fi si-
milare cu ce a fæcut øi încæ mai face Hristos pentru noi? 

2. În ce fel sunt faptele lui Rut un exemplu de ceea ce trebuie sæ
facem noi ca sæ „venim la Hristos“? 

B

A

Apropie-te (v. 1) – opreøte-te
din ce faci øi vino sæ vorbeøti
cu mine. 

Bucatæ (v. 3) – parte

Sæ te înøtiinflez (v. 4) – sæ te
anunfl

Ræscumpær (vv. 4–6) – a obfli-
ne sau a îndeplini o înflelegere

Sæ ridic numele mortului (vv.
5, 10) – sæ creascæ copii pentru
o rudæ care a murit, pentru a-i
duce numele mai departe

Sæ nu-mi stric (v. 6) – sæ nu
distrugæ

Odinioaræ (v. 7) – pe vremuri

Scotea (v. 7) – se descælfla

Ca mærturie (v. 7) – ca semn
pentru o înflelegere oficialæ

Zæmisleascæ (v. 13) – sæ nascæ

Îfli va înviora sufletul (v. 15)
– va înlocui sau va da înapoi
un lucru

Sprijin (v. 15) – cineva care îi
hræneøte pe alflii øi se îngrijeø-
te de nevoile lor

Unge-te (v. 3) – sæ se
parfumeze

Hainele (v. 3) – îmbræcæmintea

Însemnafli (v. 4) – cæutafli,
descoperifli

Poruncise (v. 6) – ce-i ceruse
sæ facæ. 

Cinstitæ (v. 11) – curatæ în
faptæ øi în gând

Ce vei zice (v. 11) – ce vei cere

Dar (v. 12) – totuøi

Cum se va isprævi (v. 18) –
cum se va dovedi

Sæ ne pregætim sæ studiem 1 Samuel
Este evident cæ nu Samuel este cel care a scris 1–2 Samuel, pen-
tru cæ citim despre moartea lui înainte de sfârøitul cærflii 1 Samuel.
Cartea 1 Samuel a fost scrisæ de cineva din vremea împæratului
Solomon. Pentru mai multe informaflii despre 1 Samuel, vezi
Ghidul pentru scripturi, “Samuel, profet în Vechiul Testament“. 

Cartea 1 Samuel
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Oameni importanfli din 1 Samuel

Preøedintele Spencer W. Kimball
a spus: „Într-o zi, dupæ ce întreaga
istorisire a acestei dispensaflii øi a
celei precedente va fi spusæ, ea va
fi plinæ de povestiri despre curajul,
înflelepciunea øi devotamentul fe-
meilor noastre, pentru cæ ne dæm
seama cæ, aøa cum femeile au fost
primele la mormântul Domnului
Isus Hristos dupæ ce înviase, tot
aøa femeile noastre credincioase au
fost deseori deosebit de sensibile

faflæ de lucrurile care au consecinfle eterne“ (in Conference
Report, aprilie 1978, p. 6, sau Ensign, mai 1978, p. 5). 

Mama lui Samuel, Ana, poate fi consideratæ cu siguranflæ
una din femeile la care preøedintele Kimball a fæcut referire.
În timp ce citifli 1 Samuel 1, cæutafli exemple în care se aratæ

1 Samuel 1

„Pentru copilul 
acesta mæ rugam“ 

Eli øi Samuel

Saul

Ionatan

David 
øi Goliat

mæreflia ei. Gândifli-væ ce ar însemna pentru copii sæ aibæ
pærinflii ca Ana øi Elcana. Ele sunt exemple pe care sæ le ur-
mæm când vom fi pærinfli. 

Sæ înflelegem scripturile

1 Samuel 1

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A–C) pe mæsuræ
ce studiafli 1 Samuel 1. 

Cum sæ facem faflæ încercærilor

Din întâmplærile despre care afli citit în 1 Samuel 1, ce putefli învæ-
fla de la Ana pentru a pune în practicæ în vieflile dumneavoastræ? 

Cum credefli cæ ar fi sæ...? 

Descriefli cum credefli cæ ar fi sæ fii copilul Anei. Includefli în ræs-
punsurile dumneavoastræ câteva calitæfli despre care afli citit in
1 Samuel care aratæ ce fel de mamæ era Ana. 

Cum væ dedicafli voi lui Dumnezeu? 

Pentru cæ Ana l-a dedicat pe Samuel slujirii Domnului, Samuel
avea sæ creascæ alæturi de preofli øi sæ lucreze în templu toatæ
viafla lui. Desigur cæ, în zilele noastre, nu ne dedicæm copiii
Domnului în acelaøi mod; totuøi, ce credefli cæ afli putea face ca
pærinte ca sæ-i oferifli copilului dumneavoastræ sentimentul pe
care Samuel îl avea crescând, sentimentul cæ aparflinea lui
Dumnezeu øi cæ era special dedicat muncii Domnului toatæ via-
fla lui? 

C

B

A

Dædea... porflii (v. 4) – legea lui
Moise permitea preoflilor sæ
pæstreze pentru hranæ puflin
din carnea pentru jertfa de
mulflumire. O parte din rest
era înapoiatæ familiei dupæ
ce carnea era gætitæ pe altar.
Fiecare membru al familiei
primea „porflii“ sau pærfli din
ce era înapoiat familiei. 

Parte îndoitæ (v. 5) – o porflie
mai mare

Potrivnica (v. 6) – inamica, în-
semnând cealaltæ soflie, care îi
era rivalæ

O înflepa deseori (v. 6) – în-
cerca mereu sæ o supere

Mânie (v. 6) – nefericitæ øi în-
grijoratæ

Întristatæ (v. 8) – tristæ

Amærât (v. 10) – trist

Plângea (v. 10) – plângea tare

Juruinflæ (vv. 11, 21) – promi-
siune

Întristarea (v. 11) – necaz sau
supærare

Øi brici nu v-a trece peste ca-
pul lui (v. 11) – nu-øi v-a tæia
pærul 

Prea multa mea durere øi su-
pærare (v. 16) – mare durere øi
mâhnire

Rugæciunea (vv. 17, 27) –
cererea

Fafla (v. 18) – expresia feflei

S-a culcat cu nevasta sa (v. 19)
– a avut un copil cu nevasta sa

Înflærcat (vv. 22–24) – nu mai
bea lapte de la mamæ. Obiceiul
israelit, la acea vreme, era ca
mamele sæ-øi alæpteze copiii
pânæ la vârsta de trei ani. 

Împlineascæ (v. 23) – îndepli-
neascæ

A ræmas acasæ (v. 23) – a stat
acasæ

A dat tâflæ (v. 23) – l-a alæptat

Împrumutat (v. 28) – dat

92



De ce este necesar ca pærinflii sæ-øi corecteze copiii atunci
când aceøtia greøesc? Ce se întâmplæ dacæ nu sunt corec-
tafli? Ce crede Domnul despre neglijarea copiilor? Un alt
exemplu despre influenfla pærinflilor asupra vieflii copiilor
lor poate fi gæsit în 1 Samuel 2. 

Sæ înflelegem scripturile

1 Samuel 2

Înælflatæ (v. 1) – mæritæ

Îngâmfare (v. 3) – mândrie

Cântærite (v. 3) – judecate

Încinøi (v. 4) – îmbræcafli, aco-
perifli

Se odihnesc (v. 5) – s-au oprit
din muncæ

Stearpæ (v. 5) – nu poate naø-
te copii

Stæ lâncezitæ (v. 5) – devine
slæbitæ

Stâlpi (v. 8) – bare (Notæ:
Aceasta este o exprimare poe-
ticæ. Oamenii nu au crezut øi
nici Biblia nu ne învaflæ cæ

pæmântul stæ pur øi simplu
pe stâlpi). 

Pæzi paøii (v. 9) – a pæzi øi a
se îngriji

Birui (v. 9) – învinge

Vræjmaøi (v. 10) – duømani

Unsului (vv. 10, 35) – cel ales

Fiii pierzaniei (v. 12) – oa-
meni ræi færæ valoare 

Furculiflæ cu trei dinfli (vv.
13–14) – unealta cu care preo-
flii puteau sæ atingæ jertfa øi sæ
ia bucæfli de carne

Nesocoteau (v. 17) – urau

Încins (v. 18) – îmbræcat

1 Samuel 2

Fiii lui Eli

1 Samuel 2:12–17, 22 – Pæcatele fiilor lui Eli
Potrivit legii lui Moise, preoflii trebuia sæ primeascæ anumite porflii
din jertfæ pentru a mânca, dar numai dupæ ce græsimea era arsæ
pe altar, øi nu mai aveau voie sæ primeascæ porflii în plus. Când
fiii lui Eli au luat ceea ce nu le aparflinea, înainte de momentul
în care trebuia, Îl jefuiau pe Dumnezeu de darurile Sale øi înøe-
lau oamenii. Observafli cæ, din cauza faptelor fiilor lui Eli, oame-
nii au început sæ urascæ jertfele (vezi 1 Samuel 2:17). Pentru a
înræutæfli lucrurile øi mai mult, versetul 22 ne spune cæ au comis
adulter cu femeile care veneau la templu. 

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A–D) pe mæsuræ
ce studiafli 1 Samuel 2. 

Un cântec pentru Domnul

1. Alegefli un titlu care credefli cæ ar fi potrivit pentru cântecul
Anei din 1 Samuel 2:1–10. 

2. Alegefli un lucru care v-a impresionat, dintre cele spuse de
Ana despre Domnul, øi explicafli de ce. 

Aplicând povestea astæzi

Dupæ ce afli citit 1 Samuel 2:12–17, explicafli ce credefli cæ ar putea
învæfla deflinætorii Preofliei aronice din zilele noastre din aceastæ
povestire. Luafli în considerare mai ales ce se spune în versetul 17. 

Reprezentafli avocatul acuzærii

Afli fost numifli sæ-i trimitefli pe Eli øi pe fiii lui în judecatæ. Citifli
1 Samuel 3:13 øi întocmifli o listæ cu nelegiuirile de care îi facefli
vinovafli øi dovada pe care o avefli cæ sunt vinovafli. 

Îndatoririle pærinflilor

Citifli Mosia 4:14:15 øi Doctrina øi legæmintele 68:25–31; 93:40–43
øi facefli o listæ cu ceea ce Domnul porunceøte pærinflilor sæ-øi în-
vefle copiii. 

1 Samuel 3

Samuel Îl aude pe Domnul 

D

C

B

A

Efod (vv. 18, 28) – parte din
flinuta unui mare preot 

Sæ ai copii (v. 20) – sæ aibæ
urmaøi 

Culcau (v. 22) – întreflineau
relaflii sexuale

A se ruga (v. 25) – a se ruga
pentru milæ

Locaø (vv. 29, 32) – casæ

Disprefluit (v. 30) – privit de sus

Stimafli (v. 30) – prefluifli

Tæia braflul tæu (v. 31) – pe-
deapsa prin care fli se ia pute-
rea. Braflul simbolizeazæ putere. 

Sæ se topeascæ ochii de durere
(v. 33) – preocupat continuu de
un lucru

În floarea vârstei (v. 33) – la o
vârstæ fragedæ

Îi voi zidi o casæ stætætoare
(v. 35) – îi voi da lui urmaøi
permanent

Sæ se arunce... înainte lui (v.
36) – sæ facæ o plecæciune
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În 1 Samuel 2, citim cæ
Domnul era nemulflumit de
Eli. Domnul i-a spus lui Eli
cæ va ridica un alt profet.
În capitolul 3, ni se spune
despre chemarea lui Samuel
de a-l înlocui pe Eli ca preot
øi, de asemenea, de a fi pro-
fetul lui Israel. 

Pe mæsuræ ce citifli despre ce
i s-a întâmplat lui Samuel,
punefli-væ urmætoarele în-

trebæri: Când øi cum ar putea Domnul sæ-mi arate voinfla
Sa? Cum aø ræspunde la îndrumarea øi inspiraflia pe care
mi le oferæ? 

Sæ înflelegem scripturile

Samuel 3

Sæ studiem scripturile

Chemarea unui nou profet

1. În conformitate cu 1 Samuel 3:1, de ce a trebuit ca Domnul sæ
cheme un nou profet? 

2. Ce putem învæfla din exemplul lui Samuel referitor la felul în
care trebuie sæ ræspundem atunci când Domnul ne cheamæ
prin profeflii Lui sæ slujim? 

Când pæzim poruncile, ne cresc încrederea în Dumnezeu øi
credinfla în Dumnezeu. Când nu respectæm poruncile, înce-
pem sæ ne pierdem încrederea øi credinfla øi deseori ne îndrep-
tæm spre lucrurile exterioare pentru a compensa lipsa puterii
noastre interioare. Israeliflii se aflau în aceastæ situaflie în
1 Samuel. În capitolul 4, ni se spune cæ israeliflii credeau cæ
ar fi putut sæ-øi învingæ duømanii dacæ luau cu ei chivotul
legæmântului în timpul luptei. Nu au înfleles cæ, la fel ca un
templu, chivotul era un simbol exterior cu o profundæ sem-
nificaflie spiritualæ øi cæ îi binecuvânta pe israelifli numai când

1 Samuel 4–6

Chivotul legæmântului

A

Rar (v. 1) – nu se întâmpla des

A înfleles (v. 8) – øi-a dat seama

Vrednici de lepædat (v. 13) –
ticæloøi

Færæ ca el sæ-i fi oprit (v. 13) –
færæ sæ se împotriveascæ

Ispæøitæ (v. 14) – înlæturatæ,
îndepærtatæ 

Nimic (v. 18) – nici o iotæ

N-a læsat sæ cadæ la pæmânt
(v. 19) – sæ nu se adevereascæ

Dupæ ce au pierdut bætælia cu filistenii încercând sæ folo-
seascæ chivotul ca pe un simbol al norocului, israelifli mai
aveau douæ alegeri. 

Puteau sæ încerce sæ gæseascæ un alt dumnezeu sæ-i salveze
(ceea ce mulfli oameni superstiflioøi au fæcut) sau ar fi putut
sæ se pocæiascæ øi sæ exercite mai multæ credinflæ øi încredere
în Dumnezeul viu øi nu în simbolurile Sale. Pe mæsuræ ce
citifli 1 Samuel 7, observafli ce i-a îndemnat Samuel pe oameni
sæ facæ øi ce s-a întâmplat când oamenii i-au urmat sfatul. 

Sæ înflelegem scripturile

1 Samuel 7

Sæ studiem scripturile

Cine ne salveazæ? 

1. Citifli 1 Samuel 4:3 øi explicafli ce credeau oamenii cæ îi va salva.

2. Ce cred oamenii astæzi cæ îi va salva? 

3. Ce a fæcut Samuel în 1 Samuel 7 øi ce le-a cerut oamenilor sæ
facæ pentru a putea fi salvafli de duømanii lor? 

A

Au suit (v. 1) – au luat

Au sfinflit (v. 1) – purificat
conform legii lui Moise

Au plâns dupæ Domnul (v. 2)
– îl cæutau pe Domnul cu tris-
tefle pentru ceea ce li s-a în-
tâmplat

Stræini (v. 3) – dumnezei ne-
cunoscufli copiilor lui Israel

Au scos apæ øi au værsat-o
înaintea Domnului (v. 6) – a
umple un vas cu apæ øi a-l vær-
sa apoi într-un anumit mod 

Judecafli (vv. 6, 15–17) –
conduøi sau guvernafli

Smerifli (v. 13) – învinøi

fiinut (v. 14) – hotar

1 Samuel 7

Pocæinfla aduce victoria

aceøtia erau credincioøi Domnului øi legæmintelor Sale, re-
prezentate de chivot. Altfel spus, Dumnezeu putea sæ-i eli-
bereze pe israelifli de duømani dacæ Îi erau credincioøi, dar
ei au privit la un simbol al Lui, crezând cæ acel obiect fizic
avea puteri supranaturale. Spre marea lor dezamægire, is-
raeliflii nu numai cæ au pierdut bætælia, dar le-au permis fi-
listenilor sæ intre în posesia chivotului legæmântului. 

Deøi israeliflii au greøit folosind chivotul legæmântului într-un
mod superstiflios, chivotul a ræmas un simbol important al
religiei israelite øi Domnul a dorit sæ fie pus în tabernacolul
Sæu. Astfel, în 1 Samuel 5–6, ni se spune despre ce li s-a
întâmplat filistenilor dupæ ce au capturat chivotul, ceea ce
i-a determinat, ulterior, sæ decidæ sæ-l înapoieze israeliflilor. 
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4. Cum puntem noi sæ folosim aceleaøi lucruri pentru a învinge
problemele øi ispitele noastre astæzi? Dafli un exemplu. 

Succesul israeliflilor împotriva filistenilor este relatat în
1 Samuel 7. Dupæ victoria lor, se pare cæ israeliflii erau mult
mai dispuøi sæ facæ ceea ce le-a cerut Samuel. Dar erau încæ
slabi în credinflæ. Israeliflii nu doreau sæ-l urmeze pe Samuel.
Ei au cerut un împærat! L-au respins pe Domnul ca împærat
al lor. Capitolul 8 din 1 Samuel aratæ cæ Domnul l-a alinat
pe Samuel, spunându-i cæ oamenii nu l-au respins pe
Samuel, ci l-au respins pe Dumnezeu. Mai târziu, øi-au
schimbat pærerea, trecând de la credinfla cæ chivotul legæ-
mântului era sursa protecfliei lor la credinfla cæ a avea un
lider puternic era cheia succesului lor. 

Alte popoare învecinate aveau împærafli. Totuøi, prin profe-
tul Moise, Domnul i-a spus lui Israel cæ, pentru El, ei erau
oameni „aleøi“, însemnând cæ erau anume aleøi øi puøi deo-
parte din lume, ca fiind oamenii Lui, sæ facæ munca pentru
salvarea celorlalfli copii ai Sæi. O parte din legea lui Moise
i-a ajutat pe israelifli sæ-øi aminteascæ faptul cæ erau diferifli
de celelalte popoare øi le-a promis mari binecuvântæri dacæ
ræmâneau diferifli øi nu cæutau aprobarea øi bogæfliile lumii.
Desigur, dorinfla israeliflilor de a fi ca cei din jurul lor nu era
o problemæ numai în timpurile din vechime. Astæzi sunt unii
membri ai Bisericii care vor sæ træiascæ precum oamenii din
jurul lor care nu împærtæøesc aceleaøi crezuri øi principii.
Deseori, cæile lumii sunt foarte atrægætoare. 

Færæ o puternicæ mærturie cæ Dumnezeu træieøte øi cæ ne dæ
porunci pentru binele nostru, noi putem alege sæ acflionæm
într-un anumit fel din cauzæ cæ „tofli ceilalfli fac aøa“ øi pu-
tem pierde binecuvântærile care vin din faptul cæ suntem
oamenii de legæmânt ai lui Dumnezeu. În 1 Samuel 8, sun-
tem învæflafli cæ atracflia practicilor lumeøti i-a ispitit pe is-
raelifli øi le-a pus în pericol statutul lor de „oameni aleøi“. 

1 Samuel 8

„Dæ-ne un împærat“ 

Sæ înflelegem scripturile

1 Samuel 8

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A–D) pe mæsuræ
ce studiafli 1 Samuel 8. 

Ce se va întâmpla? 

Domnul l-a pus pe Samuel sæ explice oamenilor ce se va întâmpla
dacæ vor avea un împærat. Folosindu-væ de 1 Samuel 8:10–18,
scriefli ce s-ar întâmpla în fiecare din urmætoarele cazuri dacæ
Israel ar avea un împærat. Pentru fiecare caz noteazæ o scripturæ
care sæ væ confirme ræspunsul. 

1. Împæratul decide cæ are nevoie de mai mulfli slujitori. 

2. Împæratul este jignit de un alt împærat øi decide sæ meargæ la
ræzboi ca sæ-øi apere onoarea. 

3. Împæratul stabileøte bugetul necesar pentru cheltuielile sale øi
decide cæ are nevoie de mai mulfli bani. 

4. Oamenii sunt nemulflumifli de împærat øi el aflæ de plângerile lor.

Motive

1. Citifli 1 Samuel 8:1–9, 19–22 øi explicafli de ce doreau oamenii
un împærat. 

2. Ce era greøit în motivaflia lor de a dori un împærat? 

Pregætifli un plan pentru o cuvântare

Sæ presupunem cæ suntefli rugafli sæ flinefli o cuvântare despre ce
pot învæfla sfinflii din zilele din urmæ din 1 Samuel 8. Notafli trei
idei principale pe care le-afli include în cuvântare. 

„Fiecare suflet este liber“

Ce væ învaflæ 1 Samuel 8 despre Domnul, øtiind cæ El le-a permis
totuøi israeliflilor sæ aibæ un împærat? (Alma 29:4–5 væ poate ajuta
sæ aflafli ræspunsul.)

În 1 Samuel 8, oamenii lui Israel au spus cæ vor un împærat,
chiar dacæ Samuel profetul i-a sfætuit sæ nu cearæ aceasta.
Capitolul 9 din 1 Samuel ne învaflæ cât de mult Îøi iubeøte 

1 Samuel 9–10

Saul este uns împærat

D

C

B

A

Læcomie (v. 3) – bani

Mitæ (v. 3) – acceptarea de
bani sau favoruri ca platæ

pentru a face ceva ilegal sau
necinstit pentru altcineva. 

Dreptul (vv. 9, 11) – hotærâre
sau judecatæ
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Domnul oamenii. Înflelegem
cæ, deøi oamenii lui Israel 
n-au urmat îndemnul
Domnului, El i-a ajutat to-
tuøi, inspirându-l pe profetul
Sæu sæ aleagæ øi sæ pregæteas-
cæ un împærat pentru ei. Pe
mæsuræ ce citifli, cæutafli sæ
aflafli ce putefli învæfla despre
chemærile Domnului sau che-
mærile venite de la Domnul. 

Sæ înflelegem scripturile

1 Samuel 9

1 Samuel 10

1 Samuel 9–10 – Profetul alege un împærat
pentru Israel

Urmând acelaøi model pe care îl
folosim astæzi în Bisericæ, Saul a
fost chemat de cineva care avea
autoritate de la Domnul (vezi
Articolele de credinflæ 1:5), a fost
pus deoparte de cineva cu autori-
tate, a fost pregætit øi prezentat
oamenilor pentru a fi susflinut
prin vot (vezi 1 Samuel 10:24). 

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A–C) pe mæsuræ
ce studiafli 1 Samuel 9–10. 

Scriefli un articol

Imaginafli-væ cæ suntefli un reporter israelit credincios care l-a ur-
mat pe Saul prin toate evenimentele din 1 Samuel 9–10. Scriefli
un scurt articol în care sæ descriefli de ce Saul este potrivit pentru
a fi împærat al lui Israel. Folosifli scripturi care sæ vinæ în sprijinul
ideilor dumneavoastræ. 

Scriefli în jurnal

Conform celor învæflate în 1 Samuel 9–10 scriefli cum credefli cæ 
s-ar fi simflit Saul dupæ ce a fost chemat împærat în Israel. Fifli
atenfli mai ales la urmætoarele versete: 1 Samuel 9:21; 10:6, 9,
20–27. 

Aplicafli cuvintele profeflilor øi apostolilor
moderni

Ce legæturæ are urmætoarea declaraflie citatæ de preøedintele
Harold B. Lee cu ceea ce s-a întâmplat în 1 Samuel 10:26–27:

C

B

A

Nu se mai gândeøte (v. 2) – a
încetat sæ-øi mai facæ griji

Întreba de sænætate (v. 4) – a
saluta

Garnizoana (v. 5) – fort, uni-
tate militaræ

Relele øi suferinflele (v. 19) –
încercæri øi probleme

A ieøit la sorfli (vv. 20–21) –
aleasæ

Læsând (v. 5) – abandonând Poftifli (vv. 13, 22, 27) – invitafli

„O persoanæ nu este cu adeværat convertitæ pânæ când nu vede
puterea lui Dumnezeu asupra conducætorilor acestei Biserici øi
pânæ când aceastæ mærturie nu coboaræ în sufletul sæu ca focul“
(în Conference Report, apr. 1972, p. 118, sau Ensign, iul. 1972,
p. 103). 

Dupæ ce israeliflii øi-au învins duømanii în 1 Samuel 11, oa-
menii ar fi putut fi tentafli sæ-i spunæ lui Samuel: „fii-am
spus noi cæ aveam nevoie de un împærat“. În orice caz,
1 Samuel 12 consemneazæ ceea ce Samuel le-a spus israeli-
flilor ca sæ se asigure cæ vor rezista acestei ispite. A reamintit
lui Israel cæ Domnul i-a eliberat de duømanii lor, indiferent
cine a fost conducætorul lor muritor. Chiar dacæ Domnul 
le-a permis sæ aibæ un împærat pe pæmânt, El era adeværatul
împærat al lui Israel (vezi 1 Samuel 12:12). Samuel a spus
oamenilor cæ, dacæ se vor ræzvræti împotriva lui Dumnezeu,
vor pierde ajutorul Lui, oricât de mærefl ar fi împæratul lor
pæmântean. 

1 Samuel 12

Domnul este încæ împærat

În 1 Samuel 9–10, ne este relatatæ
povestea lui Samuel care l-a chemat
pe Saul øi l-a prezentat poporului
ca fiind conducætorul lor. Capitolul
11 din 1 Samuel cuprinde o relatare
despre luptele împotriva duømanilor
în care Saul l-a condus cu succes pe
Israel. Pentru cæ Israel a fost victo-
rios, oamenii au dobândit încredere
în priceperea lui Saul de a-i conduce.

1 Samuel 11

Saul conduce pe Israel în luptæ
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Sæ presupunem cæ erafli unul din douæzeci de membri ai
Bisericii de pe o insulæ øi singurii deflinætori ai preofliei erau
diaconii din Preoflia aronicæ. Ar fi mai potrivit ca acei diaconi
sæ administreze împærtæøania la tofli membrii, în loc sæ-i la-
se sæ plece færæ aceastæ importantæ rânduialæ? De ce nu? În
1 Samuel 13, citim despre o astfel de situaflie. 

Sæ înflelegem scripturile

1 Samuel 13

1 Samuel 13:8 „Dupæ timpul hotærât de Samuel“ 
În 1 Samuel 10:8, Samuel i-a cerut lui Saul sæ se întâlneascæ la
Ghilgal, unde Samuel avea sæ ofere jertfele. 

Sæ studiem scripturile

Dacæ ar putea sæ o ia de la capæt

Uneori, ne dorim sæ putem schimba o anumitæ situaflie øi sæ facem
o altæ alegere. Rescriefli povestirea din 1 Samuel 13: 1–16 astfel
încât cele relatate despre Saul sæ încânte pe Domnul øi pe Samuel.

Când suntem neascultætori øi nu ne pocæim, pierdem com-
pania Duhului Sfânt. Færæ Duhul Sfânt este foarte posibil
sæ luæm hotærâri nesæbuite. Acfliunile lui Saul din 1 Samuel
14 ilustreazæ acest principiu. 

În 1 Samuel 14, ni se descrie cum Saul, sperând sæ-øi inspire
oamenii øi sæ primeascæ ajutor de la Dumnezeu, a poruncit
armatei lui Israel sæ posteascæ, pregætindu-se astfel pentru
lupta împotriva filistenilor. Ca sæ întæreascæ porunca, Saul

1 Samuel 14

Un juræmânt nechibzuit

A

Strâmtoare (v. 6) – situaflie di-
ficilæ

Strânøi de aproape (v. 6) – în-
grijorafli

Sæ-i ureze de bine (v. 10) –
sæ-l salute

Cete (v. 17) – bærbafli angajafli
sæ distrugæ recolte, case, ani-
male øi aøa mai departe

fiepuø (v. 21) – suliflæ

1 Samuel 13

Saul acflioneazæ nechibzuit

a spus cæ oricare om va mânca va fi ucis. El nu a øtiut însæ
cæ fiul sæu, Ionatan, nu era prezent atunci când a dat porunca.
Ionatan a mâncat puflinæ miere, iar Saul s-a pregætit sæ ia
viafla fiului sæu. Din fericire, oamenii l-au rugat pe Saul øi
el nu a mai dus la îndeplinire acest juræmânt nechibzuit. 

Vârstnicul Bruce R. McConkie a spus: „Supunerea este
prima lege a cerului, piatra din capul unghiului care susfli-
ne toatæ dreptatea øi progresul“ (Mormon Doctrine, 2d.
ed. [1966], pag. 539). Pe mæsuræ ce citifli 1 Samuel 15, gân-
difli-væ la ce ne învaflæ despre principiul supunerii. 

Sæ înflelegem scripturile

1 Samuel 15

1 Samuel 15:2–3 De ce sæ fie amaleciflii distruøi
complet? 
De pufline ori în scripturi Dumnezeu a poruncit ca un popor sæ
fie distrus. Amaleciflii erau extrem de cruzi cu copiii lui Israel
dupæ ce au ieøit din Egipt (vezi Deuteronomul 25:17–19). I-au
adunat pe cei slabi, pe bolnavi øi pe bætrânii ræmaøi la urma
convoiului øi i-au ucis. 

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A–C) pe mæsuræ
ce studiafli 1 Samuel 15. 

Facefli o comparaflie

Comparafli ceea ce Samuel i-a spus lui Saul sæ facæ (vezi 1 Samuel
15:1–3) cu ceea ce Saul a fæcut de fapt (vezi 1 Samuel 15:4–9). 

Scuze

1. Ce scuze a oferit Saul pentru cæ a sævârøit acele fapte în loc sæ
se supunæ poruncilor pe care le primise? 

2. Scriefli o scrisoare lui Saul explicându-i de ce scuzele sale pentru
nesupunere nu sunt acceptabile. Asigurafli-væ cæ-i ræspundefli
la toate scuzele. 

B

A

I-a astupat drumul (vv. 2, 5) –
s-a ascuns pentru a se pregæti
de atac

Sæ nu-i crufli (v. 3) – sæ nu-i
salvezi

Prost øi nebægat în seamæ (v.
9) – neimportant øi necurat
conform legii lui Moise

Te-ai aruncat asupra præzii
(v. 19) – græbit sæ ia tot ce-i
mai bun

Vesel (v. 32) – cu umilinflæ

1 Samuel 15

Importanfla supunerii
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Adeværatul motiv

1. În cele din urmæ, în 1 Samuel 15:24, Saul a mærturisit de ce a
fæcut ceea ce fæcut. Identificafli câteva motive pe care oamenii
le invocæ astæzi pentru faptele lor de nesupunere. Cum se
aseamænæ ele cu ræspunsul lui Saul? 

2. Ce credefli cæ poate sæ ne ajute sæ nu cædem pradæ ispitei de a
ne justifica faptele? 

Din cauza nesupunerii sale, lui Saul i s-a spus cæ un alt
împærat va fi ales pentru Israel (vezi 1 Samuel 13:13–14;
15:26–28). Dacæ voi afli alege noul împærat, ce fel de împærat
afli cæuta? Pe mæsuræ ce citifli 1 Samuel 16, observafli ceea ce
Domnul i-a spus lui Samuel despre alegerea unui nou îm-
pærat. 

Sæ înflelegem scripturile

1 Samuel 16

Înfæfliøare (vv. 7, 12) – aspect Ied (v. 20) – pui de capræ

1 Samuel 16

Domnul alege un nou împærat

C

1 Samuel 16:14–15 – „Un duh ræu care venea de
la Domnul“ 
În traducerea lui Joseph Smith, 1 Samuel 16:14–15 este modificat
menflionând cæ duhul ræu nu era de la Domnul. 

Sæ studiem scripturile

Scripturæ de bazæ – 1 Samuel 16:7

Ce ne învaflæ 1 Samuel 16:7 despre felul cum ne priveøte Domnul
øi cum ar trebui sæ-i privim noi pe alflii? 

Puterea muzicii

1. Muzica are o mare putere de a ne influenfla sentimentele.
Ce a fæcut muzica lui David pentru Saul? 

2. Ar trebui sæ înflelegem cæ ceea ce muzica lui David a fæcut
pentru Saul a fost numai temporar. Cum ar fi putut Saul sæ
aibæ acele sentimente permanent? 

3. Cum folosesc astæzi oamenii muzica în acelaøi fel ca Saul? 

4. Numifli un imn sau un cântec care væ ajutæ sæ simflifli influenfla
Duhului Sfânt. 

Povestirea despre David øi Goliat este una dintre cele mai
bine cunoscute din Biblie. Pe mæsuræ ce citifli povestirea din
1 Samuel 17, cæutafli, de data aceasta, sæ aflafli care considera
David cæ era sursa puterii øi a curajului sæu. Punefli-væ, de
asemenea, urmætoarele întrebæri: Ce efect pot avea întâm-
plærile din capitolul 16 asupra evenimentelor din capitolul
17? De ce era semnificativ faptul cæ David l-a învins pe
Goliat dupæ ce a fost „uns“ de cætre profetul Domnului? 

Capitolul 17 din 1 Samuel væ poate ajuta sæ væ gândifli øi la
ræspunsuri pentru urmætoarele întrebæri: Ce „Goliafli“ sunt în
viafla dumneavoastræ? Ce legæminte afli fæcut cu Domnul care
væ pot da putere sæ væ învingefli „Goliaflii“? Cum se poate
aplica situafliilor din viafla dumneavoastræ ceea ce a fæcut
David pentru a-øi aræta credinfla în promisiunile Domnului? 

Sæ înflelegem scripturile

1 Samuel 17

Zale de solzi (vv. 5, 38) – ar-
mura fæcutæ din bucæfli mici
de metal 

Sicli (vv. 5, 7) – mæsuræ de
greutate 

Ocærascæ (vv. 10, 25–26) – a
provoca, a râde de

Efa (v. 17) – puflin peste o
baniflæ 

Ocara (v. 26) – ruøinea

A vrut sæ meargæ (v. 39) – a
încercat sæ vadæ dacæ se va
descurca

1 Samuel 17

David øi Goliat

B

A
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Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A–C) pe mæsuræ
ce studiafli 1 Samuel 17. 

Ce au spus ei? 

1. Notafli un lucru spus de fiecare dintre urmætorii oameni din
1 Samuel 17: Goliat, Isai, Eliab, David øi bærbaflii lui Israel. 

2. Scriefli douæ lucruri, fæcute sau spuse de David în 1 Samuel 17,
pe care le considerafli semnificative øi explicafli de ce. 

Facefli un desen

Folosifli informafliile din 1 Samuel 17 ca sæ desenafli o parte din
povestirea despre David øi Goliat. 

Întocmifli o listæ

1. Enumerafli care credefli dumneavoastræ cæ sunt trei mari ispite
cu care se confruntæ persoanele de vârsta dumneavoastræ în
Biserica din zona dumneavoastræ. 

2. Întocmifli o listæ cu cinci idei sau citate din 1 Samuel 17 pe ca-
re le-afli folosi într-o cuvântare intitulatæ „Sæ biruim propriile
noastre dificultæfli“. 

Dupæ ce l-a învins pe Goliat, David a devenit un erou naflio-
nal. A fost invitat sæ locuiascæ cu Saul, a lucrat împreunæ cu
Saul øi a devenit prieten apropiat cu Ionatan, fiul lui Saul.
Totuøi, Saul a devenit gelos pe popularitatea lui David øi a
încercat, de mai multe ori, sæ-l ucidæ pe David øi sæ-i deter-
mine pe duømanii lui David sæ-l omoare. 

În 1 Samuel 18–23, Saul încerca sæ-i ia viafla lui David, iar
David a continuat sæ fugæ øi sæ se ascundæ de Saul. În tot
timpul acestor evenimente, David øi-a pæstrat prietenia cu
Ionatan. În câteva împrejuræri, Ionatan l-a protejat pe David
de pericol. 

În aceste capitole, vedem o diferenflæ crescândæ între David,
care a cæutat sæ fie drept în fafla lui Dumnezeu, øi Saul, a
cærui nesupunere øi încæpæflânare de a nu se pocæi l-au lipsit
de influenfla lui Dumnezeu. Saul a devenit din ce în ce mai
sângeros, în timp ce David a primit ajutorul Domnului de
a nu fi prins. 

Pânæ la sfârøitul acestor capitole, David a câøtigat mulfli
oameni de încredere care aøteptau cu neræbdare ziua când
el avea sæ devinæ împærat în Israel. 

1 Samuel 18–23

Saul cautæ sæ-i ia viafla
lui David

C

B

A

Nu încercase (v. 39) – nu le
folosise

A râs (v. 42) – l-a insultat
ca fiind nedemn sæ stea
înaintea lui

În 1 Samuel 18–23, sunt consemnate mai multe situaflii în
care Saul a încercat sæ-i ia viafla lui David. În 1 Samuel 24,
ni se relateazæ despre o vreme în care David a avut ocazia
sæ-i ia viafla lui Saul, dar nu a fæcut-o. Motivul pentru care
nu a fæcut-o ne poate învæfla o lecflie importantæ referitor la
respectul øi loialitatea noastræ faflæ de cei chemafli de Domnul. 

Sæ înflelegem scripturile

1 Samuel 24

Sæ studiem scripturile

Cum afli ræspunde? 

Aplicafli motivul pentru care David nu l-a ucis pe Saul unei situa-
flii din prezent în care prietenii îi criticæ pe conducætorii Bisericii
în prezenfla dumneavoastræ. Scriefli cum afli reacfliona dumnea-
voastræ la aceasta. 

David a arætat bunætate lui Saul, care a încercat sæ-l ucidæ.
În 1 Samuel 25, David fost învæflat sæ arate celorlalfli acelaøi
respect pe care i l-a arætat lui Saul. David øi oamenii sæi au
cerut câteva provizii de la un om pe nume Nabal; Nabal i-a
tratat cu asprime. Ca ræspuns, David øi oamenii lui s-au
pregætit sæ atace. În acest timp, David øi-a dat seama cæ
ræzbunarea sa nu a fost dreaptæ. Puflin mai târziu, Nabal a
murit øi problema a fost rezolvatæ. Dupæ moartea lui Nabal,
David s-a cæsætorit cu Abigail, care a devenit astfel una
dintre sofliile sale. 

Când Isus a rostit Cuvântarea de pe munte, El le-a spus oa-
menilor sæ „iubifli pe vræjmaøii voøtri“ øi „binecuvântafli pe

1 Samuel 25–26

Iubifli-i pe vræjmaøii voøtri

A

Inima îi bætea (v. 5) – îl fæcea
sæ se simtæ vinovat

Îndemnau (v. 10) – încurajau

Nimici sæmânfla mea (v. 21) –
omorî pe copiii mei øi pe co-
piii lor

Întærit (v. 22) – loc ascuns øi
în siguranflæ

1 Samuel 24

Respect faflæ de unsul
Domnului

99



cei ce væ blastæmæ“ (Matei 5:44). Cu peste o mie de ani în
urmæ, David a aplicat aceste principii în felul în care s-a
purtat cu Saul. Pe mæsuræ ce citifli, gândifli-væ la urmætoarea
declaraflie a preøedintelui Howard W. Hunter øi cum s-ar
putea aplica nu numai acestui capitol ci, lucru øi mai im-
portant, vieflilor noastre astæzi: 

„Gândifli-væ ce ar putea face chiar nu-
mai acest îndemn [iubifli-væ vræjmaøii]
în cartierul meu øi al dumneavoastræ, în
comunitatea în care træifli dumneavoas-
træ øi copiii dumneavoastræ, în nafliunile
care alcætuiesc mæreafla noastræ familie
pæmânteanæ. Îmi dau seama cæ aceastæ
doctrinæ reprezintæ o importantæ provo-

care, dar este cu siguranflæ o provocare mult mai agreabilæ
decât cumplitele sarcini impuse nouæ de ræzboiul, de særæcia
øi durerea cu care continuæ sæ se confrunte lumea.

Cum ar trebui sæ acflionæm când suntem jignifli, greøit înfle-
leøi, tratafli nedrept sau necuviincios ori când se pæcætuieøte
împotriva noastræ? Ce ar trebui sæ facem dacæ suntem rænifli
de cei pe care îi iubim, sau suntem omiøi la o promovare,
sau acuzafli pe nedrept, sau motivele noastre sunt contestate
pe nedrept? 

Ripostæm? Trimitem un imens batalion? Ne întoarcem la
ochi pentru ochi øi dinte pentru dinte sau ajungem la
concluzia cæ aceasta ne va læsa, în cele din urmæ orbi øi
øtirbi?“ (în Conference Report, oct. 1992, p. 23, sau
Ensign, nov. 1992, p. 18).

Sæ înflelegem scripturile

1 Samuel 26

Sæ studiem scripturile

Facefli o comparaflie

Citifli, mai întâi, ce a încercat Saul sæ-i facæ lui David în 1 Samuel
18:10–11; 19:9–12; 24:1–2 øi revedefli apoi ce i-a fæcut David lui
Saul în 1 Samuel 24; 26. Ce ne spune declaraflia lui David, din
1 Samuel 26:23, despre motivul pentru care a fæcut ceea ce a fæcut
în 1 Samuel 26? Gândifli-væ la un mod în care afli putea sæ aplicafli
exemplul lui David în viafla dumneavoastræ øi începefli de astæzi. 

1 Samuel 27

David printre filisteni

A

Cort (vv. 5, 7) – zonæ protejatæ
în mijlocul taberei

Urciorul (vv. 11–12, 16) – vas

Dupæ întâmplærile din 1 Samuel 26, David tot nu are încre-
dere în Saul. În 1 Samuel 27, David s-a refugiat øi a træit
printre filisteni o perioadæ de timp. În capitolul 27, ni se
spune, de asemenea, cum el a încercat, în acea perioadæ, sæ
îndeplineascæ poruncile pe care Domnul le-a dat iniflial is-
raeliflilor de a-i distruge pe tofli oamenii idolatri øi pæcætoøi
din flaræ. 

Probabil, cel mai decæzut, moment din viafla lui Saul este
consemnat în 1 Samuel 28. Pentru cæ Saul nu a putut sæ
obflinæ de la Dumnezeu nici o revelaflie privind modul în care
ar trebui sæ conducæ Israelul, el a mers la o vræjitoare sæ va-
dæ dacæ putea obfline ajutor de la spiritiøti sau cei care cautæ
sæ ia legætura cu spiritele celor morfli pentru sfat øi îndru-
mare . În capitolul 28, vræjitoarea a pretins cæ l-a adus din
morfli pe profetul Samuel. Preøedintele Joseph Fielding
Smith a spus cæ ar trebui sæ fie clar faptul cæ profeflii morfli
nu ræspund la chemærile vræjitoarelor øi cæ întregul eveni-
ment a fost sub influenfla diavolului care, cu siguranflæ, tre-
buie sæ fi fost încântat de ceea ce s-a întâmplat în viafla lui
Saul (vezi Answers to Gospel Questions, 5 vol.
[1957–1966], p. 109).

În 1 Samuel 29–31, ni se descrie cum filistenii au hotærât
sæ-i atace din nou pe israelifli. Îngrijorafli cæ David s-ar pu-
tea întoarce împotriva lor, l-au rugat sæ le pæræseascæ flara.
David øi oamenii lui au plecat. Pe drum, David øi oamenii
lui au continuat sæ-i distrugæ pe duømanii idolatri ai lui
Israel. Când David a obflinut bunuri øi vite, a trimis pærfli
din ele fiecærui oraø din Iuda. În felul acesta, David a înce-
put sæ-øi câøtige susflinætori pentru momentul în care Saul
va muri øi el va conduce Israelul. 

Cartea 1 Samuel se încheie cu moartea primului împærat
din Israel. Saul a væzut cæ vor pierde bætælia împotriva filis-
tenilor. Decât sæ moaræ de mâinile filistenilor, Saul i-a cerut
celui ce-i purta armele sæ-i ia viafla, dar acesta a refuzat.
Aøa încât Saul s-a înjunghiat, luându-øi singur viafla. 

1 Samuel 29–31

Victoria lui David øi
moartea lui Saul

1 Samuel 28

Întunericul spiritual
al lui Saul
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Povestea celui de-al doilea împærat
Aøa cum este menflionat øi în titlul acestei cærfli, în Biblia dum-
neavoastræ, a doua carte a lui Samuel mai este intitulatæ øi „A
doua a împæraflilor“. Povestea lui Saul se gæseøte în 1 Samuel
alæturi de povestea primului împærat în Israel iar, în 2 Samuel,
este povestea celui de-al doilea împærat, David. Samuel nu ar fi
putut sæ scrie cartea 2 Samuel având în vedere cæ a murit înainte
de sfârøitul cærflii 1 Samuel. Pentru mai multe informaflii despre
1–2 Samuel, vezi Ghidul pentru scripturi, „Samuel, profet din
Vechiul Testament“. 

Oameni importanfli în 2 Samuel
Iø-Beøet – fiul lui Saul, care a revendicat împæræflia dupæ moartea
tatælui sæu

Abner – conducætorul armatei lui Saul, care mai întâi l-a susflinut
pe Iø-Boøet dar, apoi, s-a alæturat lui David 

Ioab – conducætorul armatei lui David, care l-a ucis pe Abner

Mefiboøet – fiul lui Ionatan, care era infirm, onorat øi protejat
de cætre David

Bat-Øeba – femeia cu care David a comis adulter

Urie – soflul lui Bat-Øebei, pe care David l-a ucis pentru a se cæ-
sætori cu soflia lui

Natan – profet din timpul lui David

Amnon – fiu al lui David, care a fost ucis de fratele sæu Absalom

Absalom – fiul lui David, care øi-a ucis fratele øi a încercat sæ ia
împæræflia de la tatæl sæu 

În ultimul capitol din 1 Samuel, citim cæ Saul a încercat sæ-l
convingæ pe cel ce-i purta armele sæ-l omoare. Când bærbatul
a refuzat, Saul s-a aruncat în propria sabie øi a murit. În
2 Samuel 1, povestea este spusæ de cætre un om care a cre-
zut cæ va câøtiga bunævoinfla lui David dacæ va pretinde cæ
el este cel care l-a ucis pe Saul. Acest om a adus, de aseme-
nea, înaintea lui David coroana øi bræflara care erau simbo-
luri ale calitæflii de împærat a lui Saul. Când David a aflat cæ
Saul øi Ionatan erau morfli, a jelit. De asemenea, a pus sæ fie
omorât omul care afirmase cæ îl omorâse pe Saul. Ultimele
versete din 2 Samuel 1 sunt cuvintele unui psalm sau cân-
tec, pe care David l-a scris cu aceastæ ocazie. 

David a fost îndrumat, atunci, de Domnul sæ meargæ pe pæ-
mântul lui Iuda. Acolo, oamenii l-au fæcut împærat al lui
Iuda. În aceeaøi perioadæ de timp, cæpitanul armatei lui
Saul l-a ajutat pe fiul lui Saul, Iø-Boøet, sæ devinæ împærat
peste restul lui Israel. O parte din lupta dintre oamenii lui

2 Samuel 1–3

Dupæ moartea lui Saul

David øi oamenii lui Iø-Boøet este explicatæ în 2 Samuel 2–3.
Aceste capitole ne ajutæ sæ înflelegem cæ David nu avea nici
o dorinflæ sæ se ræzbune pe duømanii sæi. 

În 2 Samuel 4, este consem-
nat faptul cæ, în cele din ur-
mæ, oamenii care cæutau
bunævoinfla lui David l-au
ucis pe Iø-Boøet øi i-au adus
capul lui David. David a or-
donat uciderea acestor oa-
meni pentru faptele lor.
Chiar øi cu tot ceea ce Saul a
încercat sæ-i facæ, David l-a

iubit øi respectat pe Saul øi familia acestuia. Odatæ cu
moartea lui Iø-Boøet, restul conducætorilor lui Israel au venit
la David øi i-au cerut sæ fie împæratul lor. 

Astfel, în capitolul 5 din 2 Samuel, ni se relateazæ cum David
a cucerit oraøul Ierusalim – un oraø care, la vremea aceea,
pærea aproape imposibil de cucerit, pentru cæ era situat pe
un deal înconjurat de trei væi adânci. Ierusalimul era foarte
uøor de apærat datoritæ acestor væi. Ierusalimul era un oraø
important deoarece cuprindea Muntele Moria unde a mers
Avraam pentru a-l jertfi pe Isaac. David a fæcut Ierusalimul
capitala Israelului. 

Dupæ ce israeliflii au luat îna-
poi chivotul legæmântului de la
filisteni acesta a fost pus într-
un loc sigur øi pæzit pentru
a nu fi din nou capturat. În
2 Samuel 6, ni se spune cum
David a fæcut din Ierusalim
capitala Israelului øi a hotærât
sæ adæposteascæ acolo chivotul
legæmântului ca un simbol al
faptului cæ Domnul era cu ei
în capitala lor. 

2 Samuel 6

Chivotul legæmântului este
adus la Ierusalim

2 Samuel 4–5

David devine împærat

Cartea 2 Samuel
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Cum v-afli simfli dacæ afli planifica sæ facefli pentru Domnul
øi Biserica Lui ceva ce credefli cæ este foarte special øi, apoi,
constatafli cæ El doreøte sæ facefli altceva? Capitolul 7 din
2 Samuel consemneazæ cæ aceasta este, în esenflæ, ce i s-a
întâmplat lui David. Pe mæsuræ ce citifli, remarcafli cum a
reacflionat David la cele spuse de Domnul.

Sæ înflelegem scripturile

2 Samuel 7

2 Samuel 7:11 – Ce fel de casæ a promis Domnul
cæ-i va construi lui David? 
„Casa“ pe care David dorea sæ o construiascæ pentru Domnul era
un templu. „Casa“ pe care Domnul a promis sæ i-o construiascæ
lui David era posteritatea – mai ales o posteritate de conducætori.
Deøi lui David nu i s-a permis sæ construiascæ templul (vezi
activitatea A de mai jos), Domnul a construit casa promisæ lui
David. Regii lui Iuda au fost urmaøii lui David, aøa cum a fost øi
Regele Regilor – Isus Hristos – care, destul de interesant, a pro-
mis sæ-i ajute pe tofli cei care Îl vor urma sæ obflinæ „locaøuri“ în
lumea ce va veni (vezi Ioan 14:1–3). 

Sæ studiem scripturile

Idei din alte scripturi

Citifli 1 Cronici 22:7–8 øi explicafli de ce Domnul nu a vrut ca
David sæ construiascæ un templu permanent. 

Cum s-a simflit David? 

1. Recitifli introducerea de la 2 Samuel 7 øi gândifli-væ cum v-afli
simfli dacæ afli fi într-o situaflie asemænætoare cu a lui David.
Citifli apoi 2 Samuel 7:18–29 øi spunefli cum s-a simflit David în
legæturæ cu ceea ce i-a spus Domnul. 

2. Scriefli în caiete øi marcafli în scripturile dumneavoastræ acele
pærfli din versete care credefli cæ exprimæ cel mai bine senti-
mentele lui David. 

3. Explicafli de ce credefli cæ David s-a simflit astfel. 

B

A

Odihnæ (vv. 1, 11) – pace

Care v-a ieøi din trupul tæu
(v. 12) – urmaøi sau descen-
denfli direcfli

Pedepsi (v. 14) – a disciplina cu
scopul de a corecta cu dragoste

Nuia (v. 14) – un bæfl, ramuræ
sau vergea

Lovituri (v. 14) – a fi lovit cu
un bæfl sau cu un bici

Øi binevoieøti sæ învefli pe un
om cu privire la aceste lu-
cruri (v. 19) – aøa se poartæ
Dumnezeu cu omul

2 Samuel 7

David vrea sæ construiascæ
un templu

În 2 Samuel 8, 10, se descrie cum David a continuat sæ cuce-
reascæ pæmântul promis de Dumnezeu israeliflilor. Domnul a
poruncit israeliflilor sæ cucereascæ popoarele de pe pæmântul
promis lor încæ din vremea lui Iosua, dar David a fost cel ca-
re, în cele din urmæ, a îndeplinit porunca pe deplin. În ace-
laøi timp, cronica spune cæ el øi-a condus proprii oameni cu
dreptate. Capitolul 9 din 2 Samuel, care cuprinde relatarea
referitoare la cum øi-a împlinit David promisiunea fæcutæ lui
Ionatan, fiul lui Saul, de a avea grijæ de familia lui Saul, ex-
plicæ spiritul dreptæflii care-l caracterizeazæ pe David. 

Sæ înflelegem scripturile

2 Samuel 9

Imperiul lui David

Hamat

fioba

Siria

Damasc

Dan

Marea
Chineret

Ierusalim

Beer-Øeba

Cipru

Marea cea Mare

Amon

Moab

Edom

Graniflele imperiului
la apogeu

Cucerit mai demult
de David

Împæræflia lui Saul
Sinai

Amalec

fia
ra

 F
ili

st
ia

Fluviul Eufrat

Râul Egiptului

Olog (vv. 3, 13) – a se deplasa
cu dificultate

S-a închinat (v. 6) – a aræta
respect pentru o persoanæ
printr-o plecæciune

2 Samuel 8–10

Succesul politic øi personal
al lui David
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Sæ studiem scripturile

Ce credefli dumneavoastræ? 

De ce ar fi unii oameni surprinøi de ceea ce a fæcut David în
2 Samuel 9 pentru unul din urmaøii lui Saul? 

Gæsifli o scripturæ

Gæsifli un verset în scripturi care ne învaflæ sæ acflionæm la fel ca
David în 2 Samuel 9. Notafli versetul în caiete øi explicafli de ce
afli ales acel verset. Notafli versetul pe marginea paginii din
Biblie, la 2 Samuel 9. 

Uneori, nu înflelegem importanfla unora dintre acele „mici“
hotærâri pe care le luæm în vieflile noastre. Vârstnicul Gordon
B. Hinckley ne-a dat un exemplu referitor la importanfla ho-
tærârilor mici atunci când ne-a spus despre o experienflæ pe
care a avut-o în timp ce lucra pentru o companie de cæi fera-
te. El a spus cæ a primit un telefon din New Jersey anunflân-
du-l cæ a sosit un tren cu pasageri færæ vagonul de bagaje. 

„Am descoperit cæ trenul fusese format co-
rect în Oakland, California øi ajunsese cu
bine pânæ la St. Louis... Dar în staflia de
triaj din St. Louis, un acar nechibzuit
miøcase o micæ bucatæ de oflel, macazul, cu
doar 7,5 centimetri. 

Acea bucatæ de oflel era un macaz øi vago-
nul care ar fi trebuit sæ fie în Newark, New

Jersey, era de fapt în New Orleans, Louisiana, la 2.400 de
kilometri depærtare de destinaflia lui“ (în Conference Report,
1972, p. 106, sau Ensign, ian. 1973, p. 91).

Când citeøti prima datæ despre David, el pare a fi modelul
pentru un împærat în Israel. Capitolele 1–10 din 2 Samuel
consemneazæ marele succes pe care l-a avut în calitate de con-
ducætor al flærii. Pe mæsuræ ce citifli 2 Samuel 11–12, cæutafli
„puncte de ræscruce“ în viafla lui David, care îl pun pe o altæ
„pistæ“ faflæ de cea pe care a început sæ meargæ în tinerefle. 

Sæ înflelegem scripturile

2 Samuel 11

Împresoare (v. 1) – sæ atace

S-a curæflit de necuræflia ei (v.
4) – ceremonie de curæflare
potrivit acelei pærfli din legea

lui Moise referitoare la ciclul
menstrual øi la gravide 

Tragefli-væ (v. 15) – retragefli-væ,
nu oferifli ajutor

2 Samuel 11–12

Greøelile tragice ale lui David

B

A

2 Samuel 12

2 Samuel 12:1 – „Domnul a trimes pe Natan
la David“ 
Când pocæinfla este adeværatæ øi sinceræ, pæcætosul mærturiseøte
greøeala lui Dumnezeu, celor pe care i-a jignit øi conducætorului
preofliei când pæcatul este la fel de grav ca cel al lui David (vezi
D&L 58:42–43). Totuøi, discuflia lui David cu Natan a avut loc
dupæ naøterea copilului pe care David l-a avut cu Bat-Øeba. De
aceea, discuflia trebuie sæ fi avut loc la cel puflin nouæ luni dupæ
primul pæcat al lui David. Mai mult, Domnul a trebuit sæ-l tri-
mitæ pe Natan la David în loc ca David sæ meargæ la Natan
pentru a-øi mærturisi greøelile. Ce învæflafli din remuøcærile øi
cæinfla lui David dacæ, dupæ un timp aøa de lung, a trebuit ca
Natan sæ meargæ la David pentru a-l confrunta în legæturæ cu
pæcatul comis? 

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A–E) pe mæsuræ
ce studiafli. 

Puncte de ræscruce

Facefli urmætorul tabel în caietele dumneavoastræ øi, apoi,
completafli spafliile goale cu informafliile aflate din 2 Samuel 11,
precum øi cu propriile dumneavoastræ impresii. În coloana din
mijloc pot fi incluse mai multe informaflii. 

Puncte de ræscruce în zilele noastre

Afli observat, probabil, cæ fiecare „punct de ræscruce“ l-a adus pe
David din ce în ce mai aproape de pæcat. Scriefli o scurtæ scrisoare
ca øi cum afli scrie cuiva de vârsta dumneavoastræ øi avertizafli-l
asupra „punctelor de ræscruce“ cu care credefli cæ se va confrunta

B

Ce ar fi trebuit David sæ facæCe a fæcut David? Versete

1

2

3

4

6–8, 14–17

26–27

Hotærâri care i-au schimbat viafla lui David

A

Dormea la sânul lui (v. 3) –
doarme întins lângæ el

Disprefluit (vv. 9–10) – tratat
færæ respect

Sæ huleascæ (v. 14) – sæ nu-L
respecte pe Domnul øi religia Sa 

I-a trecut (v. 31) – i-a pus sæ
lucreze cu
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øi care l-ar putea conduce la acfliuni imorale. Broøura Pentru întæ-
rirea tineretului (34285) væ poate oferi unele sugestii. Folosifli, de
asemenea, povestea lui David pentru a ajuta aceastæ persoanæ sæ
vadæ consecinflele unor astfel de alegeri. 

Desluøifli pilda

Explicafli pilda lui Natan din 2 Samuel 12:1–4 øi cum s-a aplicat
lui David. Spunefli ce reprezintæ fiecare parte a pildei. 

Sentimentul de remuøcare

La un moment dat dupæ discuflia purtatæ cu Natan, David a scris
psalmul 51. Citifli psalmul 51 øi notafli ceea ce credefli cæ ar spune
David cuiva care crede cæ pæcatul nu este ceva care sæ te îngrijo-
reze, pentru cæ te pofli pocæi întotdeauna (vezi, de asemenea,
D&L 132:38–39). 

O mare schimbare

Facefli o comparaflie între felul de persoanæ care era David când
s-a luptat cu Goliat øi felul de persoanæ care era în 2 Samuel 11–12
când a comis pæcate grave. De ce credefli cæ existæ o atât de mare
diferenflæ? Cum pot oamenii sæ se schimbe atât de radical? 

Pæcatele îi afecteazæ întotdeauna pe cei din jurul nostru –
familiile noastre în special. Deseori exemplul pærinflilor are
un impact asupra felului în care se comportæ copiii. Chiar
mai mult, când pærinflii sunt un exemplu negativ, corectarea
aceluiaøi obicei ræu la copiii lor este foarte dificilæ. Pe mæsuræ
ce citifli 2 Samuel 13–14, gândifli-væ în ce fel acfliunile fiilor
lui David se aseamænæ cu acfliunile lui. Gândifli-væ, de ase-
menea, la ce afli fi putut face dumneavoastræ dacæ v-afli fi
aflat în aceleaøi situaflii. 

Sæ înflelegem scripturile

2 Samuel 13

Chinuit (v. 2) – amægit, neli-
niøtit

Øiret (v. 3) – viclean

Usuci (v. 4) – obosit øi supærat

Miøelia (v. 12) – greøeala

Nu se va împotrivi sæ fiu a ta
(v. 13) – te va læsa sæ te cæsæ-
toreøti cu mine

Pestriflæ (vv. 18–19) – coloratæ
divers

Nu te prea trece cu firea din
pricina aceasta (v. 20) – nu fa-
ce o scenæ în public

Nemângâiatæ (v. 20) – foarte
tristæ

Sæ nu-fli fie greu (v. 25) – sæ
nu fim o povaræ

2 Samuel 13–14

Pæcatele copiilor lui David

E

D

C

2 Samuel 14

2 Samuel 13 – Amnon îøi ura sora în loc sæ o
iubeascæ
Preøedintele Ezra Taft Benson a spus: 

„Nu existæ fericire veønicæ în imoralitate. . . Adeværul este total
opus. Pot exista plæceri de moment. Dar relaflia se va ræci repe-
de. Vina øi ruøinea se instaleazæ. Dragostea începe sæ moaræ.
Amæræciunea, gelozia, mânia øi chiar ura încep sæ aparæ. Toate
acestea sunt rezultatele fireøti ale pæcatului øi ale greøelii. 

Pe de altæ parte, când respectæm
legea castitæflii øi ne pæstræm cu-
rafli din punct de vedere moral,
vom avea parte de o dragoste øi
pace mai mari, de o mai mare în-
credere øi respect pentru partene-
rul sau partenera de viaflæ, un mai
mare angajament unul faflæ de ce-
lælalt øi, astfel, o mai profundæ
bucurie øi fericire“ („The Law
of Chastity“, în Brigham Young
University 1987–1988 Devotional
and Fireside Speeches [1988], p. 51). 

Sæ studiem scripturile

Citifli øi ræspundefli

Citifli 2 Samuel 14:14 øi ræspundefli la urmætoarea întrebare: Ce
„mijloace“ (planuri) a „plænuit“ (creat) Dumnezeu pentru a-i
ajuta pe cei care sunt „gonifli“ (din prezenfla Sa) sæ nu mai fie
permanent alungafli dinaintea Lui? 

În ultimele versete din 2 Samuel 14, ni se spune cum
Absalom a fost primit cu dragoste de cætre tatæl sæu David,
în Ierusalim. În capitolul 15 din 2 Samuel, ni se spune cum
Absalom a mers sæ obflinæ ajutorul oamenilor pentru a-l de-
trona pe David. Când David a auzit cæ Absalom a obflinut
sprijinul oamenilor, el a privit situaflia ca fiind o pedeapsæ

2 Samuel 15–18

Absalom cautæ sæ fie împærat

A

Inima împæratului era aprin-
sæ de dor dupæ Absalom (v.
1) – David l-a iubit pe
Absalom øi se gândea la el 

Moøtenitor (v. 7) – cel care a
ræmas în viaflæ

Ar stinge tæciunele (v. 7) – a
mæ læsa færæ speranflæ

Urmaø viu (v. 7) – copii

Ca øi vinovat (v. 13) – vinovat
de acelaøi lucru

Sæ audæ (v. 17) – sæ vadæ dife-
renfla dintre bine øi ræu
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de la Dumnezeu pentru faptele sale. A pæræsit Ierusalimul
cu umilinflæ, sperând cæ Domnul va avea milæ de el. 

Povestea încercærii lui Absalom de a deveni noul împærat
este relatatæ în 2 Samuel 16–17. El i-a primit pe câfliva din-
tre consilierii øi slujitorii lui David, care sperau sæ obflinæ
avantaje politice. Unul dintre ei l-a îndemnat pe Absalom sæ
se culce cu concubinele tatælui sæu ca un simbol al faptului
cæ acum el era împæratul. Aceasta a dus la împlinirea uneia
din profefliile lui Natan (vezi 2 Samuel 12:11–12). 

În cele din urmæ, Absalom a fost îndemnat sæ meargæ øi sæ
se lupte cu David øi oamenii lui. Povestea despre cum Ioab
l-a întâlnit øi ucis pe Absalom se gæseøte în 2 Samuel 18.
David a plâns când a auzit vestea. Poate cæ unul din moti-
vele pentru care David a plâns a fost cæ a væzut propriile
sale pæcate reflectându-se în viafla fiilor sæi. 

Capitolul 19 din 2 Samuel începe prin a ne spune despre
tristeflea lui David provocatæ de moartea lui Absalom. Ioab
i-a spus împæratului David cæ mulfli oameni erau descum-
pænifli de faptul cæ el plângea moartea cuiva care încercase
sæ-l detroneze øi sæ meargæ la luptæ împotriva sa. Ioab a spus
cæ David pærea sæ-øi iubeascæ duømanii øi sæ-øi urascæ prie-
tenii. Mai departe, în 2 Samuel 19, ni se spune cæ David a
urmat sfatul lui Ioab øi a încercat sæ acflioneze cu bunætate
atât faflæ de prieteni, cât øi faflæ de foøtii duømani. De exem-
plu, tribul lui Iuda l-a ajutat, în general, pe Absalom. 

David i-a invitat pe cei din Iuda sæ-l ajute încæ o datæ øi le-a
spus cæ îl va numi pe unul dintre ei conducætorul armatei
sale. Totuøi, acest lucru l-a mâniat atât pe Ioab, cât øi pe ce-
lelalte triburi ale lui Israel. În 2 Samuel 20, este consemna-
tæ o revoltæ a celorlalte triburi ale lui Israel care încercau sæ
punæ un alt om ca împærat. Oamenii lui David, conduøi de
Ioab, au înæbuøit revolta – dupæ ce Ioab l-a ucis pe bærbatul
cæruia David îi încredinflase conducerea armatei sale. 

Capitolele 19–20 din 2 Samuel ne lasæ cu impresia cæ, deøi
dorinflele lui David erau, de obicei, bune, judecata înfleleap-
tæ pe care o avusese ca tânær bæiat îl pæræsise. 

2 Samuel 19–20

Necazurile continuæ
pentru David

Povestea din 2 Samuel 21 ori nu este tradusæ corect, ori
aratæ cæ David cu adeværat a cæzut adânc în apostazie.
Dumnezeu nu va vrea niciodatæ sæ condamne la moarte
nepoflii cuiva pentru faptele bunicului. Ideea cæ Dumnezeu
cerea jertfe umane pentru a pune capæt unei secete este
pur øi simplu o doctrinæ falsæ, la fel ca doctrina închinærii
la idoli. 

Capitolele 22–23 din 2 Samuel nu cuprind neapærat o con-
tinuare a istoriei lui David, ci par sæ fie plasate de scriitor
la sfârøitul lui 2 Samuel pentru a rezuma câteva lucruri
despre David øi împæræflia sa. Capitolul 22 din 2 Samuel
este un psalm al lui David. Capitolul 23 ne spune despre
„vitejii“ lui David sau oamenii armatei sale. 

Capitolul 24 este ultimul capitol din 2 Samuel; el consem-
neazæ faptul cæ David era hotærât sæ numere sau sæ soco-
teascæ oamenii din Israel. Cronica menflioneazæ cæ Domnul
a fost nemulflumit de el din cauza aceasta. Se pare cæ David
numæra oamenii pentru a vedea cât de mare succes avusese
ca împærat. Totuøi, Domnul a fost cel care i-a dat lui David
putere sæ-i învingæ pe duømanii lui Israel. Pæcatul lui.
David a fost acela cæ øi-a însuøit meritele Lui. 

În ultima parte din 2 Samuel 24, ni se spune cæ David a
cumpærat o arie de la un bærbat. Pe acea arie David a adus
jertfe Domnului pentru pæcatele sale. Aceastæ arie este locul
tradiflional în care Avraam l-a oferit ca jertfæ pe Isaac øi a
fost locul în care fiul lui David, Solomon, a construit tem-
plul. Astæzi o moschee musulmanæ stæ în acel loc øi se nu-
meøte „Domul Stâncii“. 

2 Samuel 24

Alte greøeli ale lui David

2 Samuel 21–23

Mai multe despre David

105



Rezumatul cærflii
Cartea 1 Împærafli este a treia carte dintr-un grup de patru cærfli ca-
re relateazæ povestea lui Israel din timpul în care oamenii erau
conduøi de împærafli. Cartea începe cu relatarea alegerii lui
Solomon ca împærat dupæ David. Aceasta acoperæ aproximativ o
sutæ douæzeci de ani de istorie, terminându-se cu povestea lui
Ahab, unul dintre cei mai ræi împærati din istoria Israelului. Tatæl
nostru din Cer îl înfruntæ pe Ahab trimiflând pe cineva mai mult
decât potrivit pentru aceastæ sarcinæ, pe prorocul Ilie. Venerat de-
seori ca fiind cel mai mare profet al lui Israel, Ilie aratæ puterea lui
Dumnezeu în comparaflie cu cea a idolului Baal, într-un mod dra-
matic, pe muntele Carmel. Deøi 1 Împærafli cuprinde puflinæ istorie
politicæ, cartea fiind mai mult o istorie a modului în care conducæ-
torii politici au pæstrat legæmintele pe care Dumnezeu le-a fæcut cu
Israel, în special cu privire la idolatrie. O atenflie deosebitæ se acor-
dæ acelor împærati care s-au remarcat prin respectarea sau neres-
pectarea legæmântului øi acelor profefli care le-au propovæduit.
Putem învæfla atât din exemplele bune, cât øi din cele rele din
1 Împærafli. 

Preaslævirea idolului Baal
Preaslævirea idolului Baal este menflionatæ de multe ori în 1–2
Împærafli. Baal era idolul multora dintre vecinii lui Israel. Cei care
îl preaslæveau credeau cæ el le ajutæ recoltele sæ creascæ øi turme-
le sæ se înmulfleascæ. Aceastæ religie falsæ, inspiratæ de Satana,
includea activitæfli imorale øi era numitæ de profefli „ruøinea“
(vezi Ghidul pentru scripturi, „Baal“). În perioade diferite, mulfli
israelifli l-au pæræsit pe Dumnezeu øi au fost corupfli de aceastæ
religie în loc sæ slujeascæ Dumnezeului cel adeværat øi viu. 

Linia timpului pentru 1 Împærafli

1060 î.H. Saul devine împærat

1013 î.H. David devine împærat

990 î.H. Solomon devine împærat

970 î.H. Templul construit în Ierusalim

940 î.H. Împærflirea împæræfliei lui Israel

920 î.H. Asa domneøte ca împærat în Iuda

876 î.H. Ahab este împærat al lui Israel, Ilie propovæduieøte

853 î.H. Ilie este translatat 

1050

1000

950

900

850

Nota: Toate datele sunt aproximative.

Pe mæsuræ ce David îmbætrânea, mulfli se întrebau cine îi
va lua locul când va muri. Capitolul 1 din 1 Împærafli ne
spune despre unul dintre fiii lui David, Adonia (fratele mai
mic al lui Absalom), care dorea foarte mult sæ fie urmætorul
împærat. El a primit ajutor de la Ioab, conducætorul militar
al lui David, øi de la preotul Abiatar. Dar David îi promise-
se lui Solomon (fiul Bat-Øebei) cæ el va fi urmætorul împæ-
rat. Profetul Natan împreunæ cu Bat-Øeba i-au amintit lui
David despre aceasta øi l-au încurajat sæ-l declare public pe
Solomon drept urmætorul împærat al lui Israel. Este ceva cu
totul deosebit faptul cæ David l-a pus pe Solomon sæ meargæ
cælare pe catârul lui ca semn pentru oameni cæ el era succe-
sorul lui David. 

Când Adonia a aflat despre ungerea în public a lui Solomon,
i-a fost teamæ cæ Solomon ar putea sæ-l ucidæ. Totuøi,
Solomon i-a promis lui Adonia cæ nu-i va face nici un ræu.
În 1 Împærafli 2, Adonia a încercat din nou sæ devinæ împærat,
cæutând sæ se cæsætoreascæ cu una dintre sofliile lui David,
dupæ moartea acestuia. Pentru acest act de trædare a fost
condamnat la moarte. 

Moartea lui David este, de asemenea, relatatæ în 1 Împærafli 2.
Înainte sæ moaræ, David i-a dat lui Solomon instrucfliuni, in-
clusiv aceea de a-l pedepsi pe Ioab pentru oamenii nevino-
vafli pe care îi ucisese øi pe Abiatar pentru cæ îl sprijinise pe
Adonia ca împærat. 

Sæ studiem scripturile

Pregætifli o cuvântare

Sæ presupunem cæ afli fost desemnafli sæ vorbifli despre „Lecfliile pe
care le putem învæfla din viafla împæratului David“. Menflionafli
patru subiecte pe care le-afli include în cuvântarea dumneavoastræ.
Dupæ fiecare subiect, menflionafli o poveste din viafla lui David
(øi unde se gæseøte în scripturi) pe care afli folosi-o pentru a preda
despre subiectul respectiv. 

1 Împærafli 3

Ce sæ-fli dau? 

A

1 Împærafli 1–2

Moartea lui David

Cartea 1 Împærafli 
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Dacæ afli putea avea de la Domnul orice væ dorifli, ce I-afli
cere? De ce? În capitolul 3 din 1 Împærafli, ni se spune cæ
Solomon a avut aceastæ ocazie. Comparafli dorinfla lui cu a
dumneavoastræ. 

Sæ înflelegem scripturile

1 Împærafli 3

Sæ studiem scripturile

Înainte, în timpul øi dupæ

În 1 Împærafli 3, ni se relateazæ un vis al lui Solomon în care
acestuia i se aratæ Dumnezeu. Ræspundefli la urmætoarele între-
bæri legate de aceastæ experienflæ: 

Înainte. Ce anume din ceea ce s-a întâmplat deja i-a arætat lui
Solomon cât de dificil era sæ fii împærat? 

În timpul. De ce credefli cæ Solomon a cerut sæ aibæ o inimæ pri-
ceputæ mai mult decât orice altceva? Care au fost lucrurile pentru
care Domnul s-a bucurat cæ Solomon nu le-a cerut? 

Dupæ. Cum a demonstrat Solomon cæ a primit acest dar spiritual
la începutul domniei sale? 

Cum pot obfline înflelepciune? 

Citifli urmætoarele scripturi øi facefli o listæ cu ce ne spun sæ facem
pentru a ne mæri înflelepciunea øi înflelegerea: Alma 37:35–37;
Doctrina øi legæmintele 89:18–21; 136:32–33. 

În 1 Împærafli 4, se descrie, pe scurt, faptul cæ Solomon a or-
ganizat împæræflia sa în douæsprezece districte. În capitolul 4,
se descrie, de asemenea, bogæflia øi prosperitatea lui Solomon
øi Israel din acea vreme. Înflelepciunea øi prosperitatea lui
Solomon în Israel au devenit atât de cunoscute încât con-
ducætorii altor nafliuni veneau sæ caute înflelepciunea øi sfa-
tul lui Solomon. 

1 Împærafli 4

Solomon organizeazæ
împæræflia

B

A

Obiceiurile (vv. 3, 14) – legile

Robul tæu (v. 7) – eu (referin-
du-se la el însuøi) 

Sæ deosebeascæ (vv. 9, 11) – sæ
facæ diferenfla între douæ lu-
cruri

Roaba ta (v. 20) – eu (referin-
du-se la ea însæøi) 

I se rupe inima (v. 26) – emo-
fliile o copleøeau

Pentru cæ era un luptætor, Domnul nu i-a permis lui David
sæ construiascæ un templu. Totuøi, Domnul i-a promis lui
David cæ fiul lui va domni în pace øi va construi un templu
(vezi 1 Cronici 22: 8–10). Capitolele 5–7 din 1 Împærafli ne
vorbesc despre construirea acelui templu, care a ajuns sæ fie
cunoscut ca templul lui Solomon. 

În 1 Împærafli 5, ni se spune despre o înflelegere fæcutæ între
Solomon øi Hiram, împæratul Tirului. Solomon a obflinut
lemn de cedru din Liban (parte din regiunea condusæ de
Hiram) în schimbul grâului øi uleiului din Israel. Pe lângæ
aceasta, citim cæ Solomon a pus în funcfliune o „taxæ a mun-
cii“, care le cerea bærbaflilor din Israel sæ petreacæ o anumitæ
perioadæ de timp în Liban, pregætind lemnul de cedru pen-
tru a fi dus la Ierusalim pentru construirea templului. 

În 1 Împærafli 6, sunt descrise ornamentele templului øi
materialele din care au fost fæcute. De asemenea, capitolul
consemneazæ promisiunea pe care Domnul a fæcut-o lui
Solomon cæ, dacæ oamenii vor respecta legile legate de tem-
plu, Domnul va locui printre ei, în aceastæ casæ a Sa. 

În capitolul 7 din 1 Împærafli, se menflioneazæ cæ Solomon a
construit, de asemenea, o casæ pentru el însuøi, a cærei con-
strucflie a durat treisprezece ani, în timp ce construirea tem-
plului a durat numai øapte ani. De asemenea, în capitolul 7,
se subliniazæ faptul cæ templul a beneficiat de cea mai fru-
moasæ arhitecturæ. La fel este øi astæzi. Modul în care con-
struim o casæ a Domnului reflectæ felul în care Îl slujim pe
Domnul. 

1 Împærafli 5–7

Solomon construieøte
un templu
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Preøedintele Joseph Fielding Smith a spus: „Când dedicæm
un templu Domnului, ceea ce facem, cu adeværat, este sæ
ne dedicæm pe noi înøine slujirii Domnului, cu legæmân-
tul cæ vom folosi templul în modul hotærât de El“ (Hyrum
Smith Honored By Pres. Smith“, Church News, 12 febr.
1972, p. 4).

În zilele noastre, fiecare templu construit de cætre Bisericæ es-
te dedicat printr-o rugæciune oferitæ de cætre un membru al
Primei Preøedinflii. Profetul Joseph Smith a pregætit, prin in-
spiraflie, prima rugæciune de dedicare din dispensaflia noastræ
øi a citit-o la dedicarea templului Kirtland. Rugæciunea este
consemnatæ în secfliunea 109 din Doctrina øi legæmintele. De
atunci, preøedinflii Bisericii au urmat modelul stabilit de pro-
fetul Joseph. 

Dedicarea templului construit sub îndrumarea lui Solomon
se gæseøte în 1 Împærafli 8. Pe mæsuræ ce citifli, identificafli
declaraflii care ne învaflæ despre importanfla templelor. 

Sæ înflelegem scripturile

1 Împærafli 8

Loc prea sfânt (vv. 6, 8) – cel
mai sfânt loc din templul lui
Solomon

Drugii (vv. 7–8) – pari folosifli
sæ tragæ chivotul (vezi ilustra-
flia de la p. 52) 

Sæ ia seama (v. 25) – sæ fie
atenfli

Cerere (vv. 28, 30, 33, 45, 47,
49, 52, 59) – rugæciune umilæ

Pedepsi (v. 35) – sæ-i facæ umili

Fæ-le dreptate (vv. 45, 49, 59)
– ajutæ-i

Færædelegi (v. 47) – fapte rele

Sæ ne plece (v. 58) – întoarcæ,
apropie, ispiti

1 Împærafli 8

Templul este dedicat

1 Împærafli 8:12 „Domnul a zis cæ vrea sæ
locuiascæ în întuneric“ 
Cuvintele ebraice traduse ca „întuneric“ sunt cuvinte care repre-
zintæ slava acoperitæ de væl a lui Dumnezeu (vezi R. Laird Harris,
ed. Theological Wordbook of the Old Testament, 2 vol. [1980], 2:698
[1701b]). Cu alte cuvinte, Dumnezeu a promis cæ va locui destul
de aproape de oamenii Sæi, dar nu va putea fi væzut. 

1 Împærafli 8:22–54 – Binecuvântærile templului
Rugæciunea pe care Solomon a rostit-o la dedicarea templului se
gæseøte în 1 Împærafli 8:22–54. Solomon s-a rugat ca templul sæ fie
o binecuvântare pentru oameni în câteva moduri specifice. Multe
din aceste moduri încæ se aplicæ templelor din zilele noastre.
Preøedintele Ezra Taft Benson a spus: „Eu væ promit cæ, pe mæsuræ
ce mergefli mai des în templele lui Dumnezeu, vefli primi mai
multe revelaflii personale care sæ væ binecuvânteze vieflile în timp
ce dumneavoastræ îi binecuvântafli pe cei care au murit“ (în
Conference Report, apr. 1987, p. 108, sau Ensign, mai 1987, p. 85). 

Preøedintele Howard W. Hunter a spus: 

„Îi invit pe sfinflii din zilele din urmæ sæ se uite la templul
Domnului ca la simbolul mærefl al calitæflii lor de membri...

Toate acfliunile pe care le întreprindem pentru a proclama
Evanghelia, a desævârøi sfinflii øi a salva pe cei morfli ne conduc
cætre sfântul templu. Pentru cæ rânduielile din templu sunt absolut
necesare; nu ne putem întoarce în prezenfla lui Dumnezeu færæ
ele“ (în Conference Report, oct. 1994, pp. 8, 118, sau Ensign, nov.
1994, pp. 8, 88).

Sæ studiem scripturile

Relatafli în scris evenimentele ca øi cum afli
fi fost martor ocular

Sæ presupunem cæ afli fost ales sæ scriefli o relatare, ca martor
ocular, a dedicærii templului pentru ziarul dumneavoastræ local.
Din cauza spafliului limitat, articolul trebuie sæ conflinæ cincizeci
de cuvinte sau mai puflin. Scriefli articolul în caietele dumnea-
voastræ. 

Binecuvântærile templului

Enumerafli cel puflin patru dintre binecuvântærile pentru care
Solomon s-a rugat ca templul sæ le aducæ oamenilor (vezi
1 Împærafli 8:22–54). 

Activitate opflionalæ – Influenfla templului

Scriefli despre cea mai plæcutæ experienflæ a dumneavoastræ legatæ
de templu. Obflinefli o fotografie a celui mai apropiat templu øi
expunefli-o într-un loc în care sæ putefli privi templul deseori. 

Preøedintele Heber J. Grant a spus: „Existæ o singuræ cale
pe care sfinflii din zilele din urmæ pot pæøi în siguranflæ øi

1 Împærafli 9

Domnul i se aratæ lui Solomon

C

B

A
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aceea este calea datoriei. Nu este mærturia, nici manifestærile
uimitoare, nici cunoaøterea cæ Evanghelia lui Isus Hristos
este adeværatæ... ceea ce ne va salva pe mine øi pe tine, ci es-
te pæstrarea poruncilor lui Dumnezeu, træirea vieflii ca un
sfânt din zilele din urmæ“ („The President Speaks: Excerpts
from the Utterances of Heber J. Grant“, Improvement
Era, nov. 1936, p. 659).

Solomon øi israeliflii au avut experienfle spirituale minunate
la dedicarea templului, dar experienflele spirituale nu ga-
ranteazæ salvarea (D&L 3:4). Capitolul 9 din 1 Împærafli
consemneazæ ceea ce Domnul i-a spus lui Solomon referitor
la ceea ce Domnul cere pentru a fi cu oamenii Sæi. Cæutafli
aceste cerinfle pe mæsuræ ce citifli. 

Sæ înflelegem scripturile

1 Împærafli 9:1–9

Sæ studiem scripturile

Identificafli porunci øi consecinfle

Facefli un tabel asemænætor ce-
lui din imagine øi completafli-l
cu ceea ce Domnul i-a spus lui
Solomon în 1 Împærafli 9:1–9. 

Dacæ cineva dintr-o altæ flaræ ar veni sæ væ viziteze øi sæ væ
priveascæ la lucru în timpul activitæflilor dumneavoastræ
zilnice, ar câøtiga sau ar pierde interesul faflæ de Dumnezeu
øi religia dumneavoastræ? În 1 Împærafli 10, învæflæm despre
un vizitator special (împæræteasa din Seba), care a venit sæ-l
viziteze pe Solomon, pentru cæ ea nu credea toate lucrurile
minunate pe care le auzise despre el. Când l-a vizitat pe
Solomon, împæræteasa din Seba a fost foarte impresionatæ
mai ales de înflelepciunea øi bogæfliile lui. În restul capitolului
10, sunt descrise lucrurile pe care ea, probabil, le-a væzut øi
care l-au fæcut pe Solomon un împærat impresionant. 

1 Împærafli 10

Vizita împærætesei din Seba 

VoiDacæ 

A

De râs øi de pominæ (v. 7) –
ceva despre care oamenii vor
vorbi øi de care vor râde

Va fluiera (v. 8) – færæ respect,
a insulta

Dacæ ar fi sæ învæflafli ceva din povestirile primilor doi îm-
pærafli ai lui Israel, ar fi aceasta: nu conteazæ cât de bun
sau favorizat eøti la început, trebuie sæ înduri pânæ la sfârøit.
Acest adevær face ca povestea lui Solomon sæ fie øi mai greu
de înfleles. De ce nu a îndurat cu credinflæ pânæ la sfârøit?
Pe mæsuræ ce citifli 1 Împærafli 11, observafli ceea ce s-a în-
tâmplat din cauza necredinflei lui Solomon în Domnul. 

Sæ înflelegem scripturile

1 Împærafli 11

Sæ studiem scripturile

Cæsætoria în afara legæmântului

1. În 1 Împærafli 3:1, citim cæ Solomon øi-a luat o soflie care nu
era israelitæ. Era fiica faraonului Egiptului. Cæsætoria cu fiica
Faraonului pærea un lucru înflelept, deoarece de obicei un îm-
pærat nu ar ataca un alt împærat care este cæsætorit cu fiica
lui. Cæsætoria era, în acele zile, un mod obiønuit de a încheia
tratate. În Deuteronom 7:1–4, Domnul oferæ un sfat privind
cæsætoria în afara legæmântului. Cum se aplicæ sfatul din
Deuteronom situafliei lui Solomon din 1 Împærafli 11:1–8? 

2. Dafli un exemplu referitor la modul în care se aplicæ, astæzi,
acest principiu celor de vârsta dumneavoastræ. 

Care sunt consecinflele? 

Numifli cel puflin douæ lucruri care s-au întâmplat pentru cæ inima
lui Solomon s-a întors de la Domnul (vezi 1 Împærafli 11:11–40). 

1 Împærafli 12

O împæræflie divizatæ

B

A

Alipit (v. 2) – ataøat

fiiitoare (v. 3) – femei cæsæto-
rite cu un anumit bærbat,
având însæ un statut mai jos
decât acela de „soflie“ øi înda-
toririle unei slujnice în cadrul
gospodæriei

Vræjmaø (vv. 14, 23, 25) –
duøman

Spærturi (v. 27) – spaflii în pe-
retele neterminat

1 Împærafli 11

Solomon se îndepærteazæ
de Domnul

109



În 1 Împærafli 11, citim cæ pro-
fetul Ahia i-a spus unui om pe
nume Ieroboam, din tribul lui
Efraim, care lucra în apropierea
lui Solomon, cæ Ieroboam va fi
împærat peste zece din triburile
lui Israel. Solomon øtia de revol-
ta lui Ieroboam øi a cæutat sæ-i
ia viafla, dar Ieroboam a fugit. 

Când Solomon a murit, fiul sæu, Roboam a fost fæcut împærat.
La vremea când Solomon a murit, mulfli oameni din Israel
erau nefericifli din cauza taxelor numeroase pe care le insti-
tuise Solomon. Ei au dorit sæ-l sprijine pe Roboam, pânæ
când el le-a spus ce avea de gând sæ facæ în legæturæ cu
taxele. Acesta este momentul în care se petrec evenimentele
din 1 Împærafli 12. 

În 1 Împærafli 12, Roboam a cæutat sfatul diferitelor grupuri
de oameni, în legæturæ cu ceea ce ar fi trebuit sæ facæ. Care
sunt persoanele din viafla dumneavoastræ care væ oferæ în-
drumare? Sfatul cui îl ascultafli øi de ce? Pe mæsuræ ce ci-
tifli, încercafli sæ væ imaginafli cæ suntefli în locul lui Roboam.
Sfatul cui afli fi ales øi de ce? Spre cine ne putem întoarce
pentru a primi îndrumare øi inspiraflie în viafla noastræ de
zi cu zi? 

Sæ înflelegem scripturile

1 Împærafli 12

Sæ studiem scripturile

Ce ar trebui sæ facæ? 

1. Facefli un tabel asemænætor celui din imagine øi completafli-l
astfel încât sæ relateze povestea din 1 Împærafli 12:1–20. 

2. De ce credefli cæ Roboam
a decis sæ asculte de sfa-
tul tinerilor? 

3. Ce grupuri de oameni
încearcæ sæ væ influenfle-
ze deciziile? Cum alegefli
ce sfat sæ urmafli? De ce
este rugæciunea esenflialæ
în luarea unei decizii?
(Vezi D&L 30:1–2.) 

Ce afli face dumneavoastræ? 

1. De ce se îngrijora Ieroboam în povestirea din 1 Împærafli
12:25–33? 

2. Dacæ afli fi træit în Israel la acea vreme, ce ar fi fost cel mai în-
flelept sæ facefli øi de ce? 

B

Problema (vezi
vv. 1–5)

Sfatul „bætrânilor“
(vezi vv. 6–7)

Sfatul „tinerilor“
(vezi vv. 9–11)

Ce a fæcut
Roboam (vezi
1 Împærafli vv. 8,
12–15)

A

Jugul (vv. 4, 9–11, 14) – povara

A læsat (v. 8) – a respins

Bætufli (vv. 11, 14) – disciplinafli

În 1 Împærafli 13–14, ni se spune cæ atât Ieroboam, cât øi
Roboam øi-au condus oamenii spre pæcat. Interesant este
faptul cæ, în capitolele 13–14, sunt relatate experienfle pe care
le-a avut Ieroboam øi care ar fi putut sæ-l ajute sæ recunoascæ
puterea lui Dumnezeu. Cu toate acestea, citim cæ Ieroboam
„nu s-a abætut dupæ calea lui cea rea“ (1 Împærafli 13:33). 

Capitolul 13 din 1 Împærafli cuprinde, de asemenea, povestea
unui profet, care ne poate ajuta sæ înflelegem importanfla su-
punerii. 

În 1 Împærafli 14, învæflæm cæ, la fel ca Ieroboam, Roboam, a
permis preaslævirea idolilor în flaræ. Pierzând mâna protec-
toare a Domnului din cauza nesupunerii sale, Roboam nu a
fost capabil sæ-l opreascæ pe faraonul Egiptului sæ captureze
øi sæ ia bogæflii din templul din Ierusalim. 

Capitolele 15–16 din 1 Împærafli ne relateazæ despre împæraflii
lui Israel øi Iuda de dupæ Ieroboam øi Roboam. Numai unul
este menflionat ca nefiind pæcætos – Asa, împæratul lui Iuda.
La vremea sa, el a distrus idolii din flaræ, inclusiv idolul
mamei sale. Totuøi, nici Asa nu a reuøit sæ scape de „înælfli-
mile pentru jertfe“.

În 1 Împærafli 15, citim, de asemenea, despre îndeplinirea
unei profeflii referitoare la Ieroboam: tofli descendenflii lui au
fost distruøi øi familia lui s-a stins. 

La sfârøitul lui 1 Împærafli 16, aflæm despre un împærat al lui
Israel, numit Ahab. Ahab nu numai cæ a permis preaslævirea
idolilor, dar s-a øi cæsætorit cu o femeie ce nu era israelitæ,
pe nume Izabela, care preaslævea idolii. Împæratul lui Israel
a început sæ-l preaslæveascæ pe idolul Baal, unul dintre cei
mai disprefluifli idoli în ochii lui Dumnezeu. 

1 Împærafli 17

Ilie profetul

1 Împærafli 15–16

Împærafli noi, probleme vechi

1 Împærafli 13–14

Dificultæfli mai mari
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Când oamenii nu vor asculta
mesajul slujitorilor lui
Dumnezeu, Domnul va fo-
losi uneori ceva mult mai
radical pentru a-i aduce la
pocæinflæ. La sfârøitul lui
1 Împærafli 16, aflæm cæ
Israel devenea din ce în ce
mai ræu, era condus de un
împærat pæcætos øi oamenii

nu ascultau de slujitorii lui Dumnezeu, care îi îndemnau sæ
se pocæiascæ. În 1 Împærafli 17, învæflæm despre un profet, nu-
mit Ilie, care a fost trimis de Dumnezeu cu puterea sæ închidæ
cerurile øi sæ facæ sæ fie secetæ în Israel (pentru a învæfla mai
mult despre profetul Ilie, vezi Ghid pentru scripturi, „Ilie“). 

Preøedintele Spencer W. Kimball a scris o carte intitulatæ
Faith Precedes the Miracle (Credinfla precede miracolul)
(1972). În 1 Împærafli 17, ne oferæ câteva exemple minunate
despre acest principiu. Atât Ilie, cât øi o væduvæ øi-au exer-
citat credinfla înainte de a træi experienfla unui miracol.
Identificafli miracolele pe mæsuræ ce citifli. 

Sæ înflelegem scripturile

1 Împærafli 17

Sæ studiem scripturile

Dovezi de credinflæ

Miracolul ridicærii din morfli a unui tânær, descris în 1 Împærafli
17:17–23, este unul dintre cele mai rare øi mai impresionante mi-
racole din scripturi. Acest fel de evenimente au loc numai atunci
când credinfla tuturor celor implicafli este mare øi când eveni-
mentul are loc conform voinflei Domnului. Noi ne dovedim cre-
dinfla atunci când respectæm ceea ce ne spun Domnul øi slujitorii
Sæi, pentru cæ noi credem ceea ce ne spun ei – chiar dacæ, uneori,
nu înflelegem de ce este necesar sæ acflionæm astfel sau cum anu-
mite acfliuni pot lucra spre binele nostru. Acest principiu a fost
cel mai bine ilustrat de Nefi în 1 Nefi 3:7. 

1. Scriefli despre felurile în care Ilie a arætat credinflæ în Domnul. 

2. Scriefli despre felurile în care væduva a arætat credinflæ în
Domnul. 

3. Enumerafli în scris modurile în care Domnul s-a îngrijit de Ilie
øi væduvæ sau i-a binecuvântat. 

Folosifli principiile

Analizafli urmætoarele situaflii din zilele noastre: Membrii familiei
Jones nu erau membrii ai Bisericii. Erau foarte særaci øi se stræ-
duiau din greu sæ-øi asigure cele necesare traiului. Când le-a fost
predatæ Evanghelia, ei au simflit Spiritul øi au vrut sæ învefle mai
mult øi sæ se alæture Bisericii. Apoi, misionarii i-au învæflat despre

B

A

Dupæ cuvântul meu (v. 1) –
dacæ spun eu

Ulcior (vv. 12, 14) – canæ

Nu va scædea (vv. 14, 16) – nu
se va goli

Nu se va împuflina (vv. 14,
16) – nu se va goli

zeciuialæ øi s-au descurajat deoarece au simflit cæ nu øi-ar fi putut
permite sæ plæteascæ zeciuiala. 

1. Ce principiu al Evangheliei afli preda acestei familii? 

2. Gândifli-væ la un moment în care voi sau altcineva pe care îl
cunoaøtefli a trebuit sæ se bizuie pe credinflæ pentru a se supune
unei porunci øi scriefli despre aceasta. 

Trei ani de secetæ se pare cæ nu au înmuiat inima împæratu-
lui Ahab sau pe a israeliflilor. În 1 Împærafli 18, citim despre
un eveniment dramatic în care Domnul, prin Ilie, a arætat
într-un mod impresionant cæ este un Dumnezeu viu, opusul
idolului Baal care era færæ putere øi pe care majoritatea oa-
menilor îl preaslæveau. 

De o deosebitæ importanflæ în aceastæ istorisire este ideea cæ
Baal ar fi dumnezeul fertilitæflii, însemnând cæ era idolul care
fæcea ca recoltele sæ creascæ dându-le ploaie, soare, pæmânt
bun øi aøa mai departe. Baal ar fi trebuit sæ poatæ sæ trimitæ
oamenilor ploaie, dar nu a putut pentru cæ era un dumnezeu
fals øi nu avea nici o putere (vezi D&L 29:28–29). Astfel
cæ nu a mai plouat timp de trei ani – aøa cum Ilie a spus.
Incidentul din acest capitol, în care Ilie øi preoflii lui Baal s-au
întâlnit pe muntele Carmel este, într-adevær, un mod de a
aræta cæ Domnul – øi nu Baal – are puterea asupra naturii. 

Sæ înflelegem scripturile

1 Împærafli 18

Junc (vv. 23, 25–26) – bou 

Øi-a încins mijlocul (v. 46) – 
a-øi strânge mantaua în curea

pentru a putea alerga mai
repede

1 Împærafli 18

Ilie contra celor 450 de
preofli ai lui Baal
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Sæ studiem scripturile

Ce este în neregulæ cu aceastæ întrebare? 

1. Ce învæflæm despre Ahab din întrebarea pe care i-a pus-o lui
Ilie în 1 Împærafli 18:17? 

2. Dafli un exemplu care sæ ilustreze cæ unii oameni din zilele
noastre au o atitudine asemænætoare cu al lui Ahab. 

„Pânæ când vrefli sæ øchiopætafli de amândouæ
picioarele?“ 

1. Ce væ impresioneazæ cel mai mult în aceastæ poveste din
1 Împærafli 18:19–46? 

2. La fel cum a fæcut Ilie, profeflii moderni ne-au cerut sæ alegem
între cæile Domnului øi cæile lumii, care nu au nici o putere sæ
salveze. Dafli trei exemple de situaflii în care profeflii v-au cerut
sæ alegefli între cæile lumii øi cæile Domnului. 

Convinøi? 

Observafli reacflia oamenilor din 1 Împærafli 18:39. Scriefli despre
ceea ce væ convinge cel mai mult cæ „Domnul este adeværatul
Dumnezeu“. 

S-ar pærea cæ evenimentele consemnate în 1 Împærafli 18 ar
convinge pe oricine, care a fost martor sau care a auzit despre
ele, cæ Dumnezeul lui Ilie este adeværatul Dumnezeu. Totuøi,
nu tofli au fost convinøi, deoarece adeværata convertire are loc
numai prin Duhul Sfânt – nu prin miracole mari. Spiritul
a fost cu siguranflæ prezent la acel eveniment din 1 Împærafli
18, dar numai cei care erau receptivi la el au træit o schim-
bare a inimii. O schimbare a inimii nu are loc din cauza fo-
cului din cer, ci din cauzæ cæ în inima noastræ arde un foc
liniøtit. Aflafli cum Domnul i-a reamintit lui Ilie acest prin-
cipiu din 1 Împærafli 19. 

Pe mæsuræ ce citifli, gândifli-væ øi la sentimentele pe care le
avefli dupæ ce afli fæcut ce e drept dar, apoi, suferifli într-un fel
sau altul din cauza hotærârii luate. Dacæ afli simflit vreodatæ
cæ afli suferit pe nedrept, putefli sæ facefli uøor o legæturæ cu
Ilie din 1 Împærafli 19. Observafli, în 1 Împærafli 19, ce øi cum
l-a învæflat Domnul pe Ilie când era descurajat. Cunoaøterea
poveøtii lui Ilie væ poate ajuta atunci când apærafli ce este
drept dar væ simflifli singur. 

1 Împærafli 19

Ilie învaflæ mai mult despre
Duhul Sfânt

C

Calea Domnului
„Pânæ când vrefli sæ

øchiopætafli de amân-
douæ picioarele?“

(1 Împærafli 18:21). 

Calea lumii

B

A

Sæ înflelegem scripturile

1 Împærafli 19

1 Împærafli 19:11–12 – Care a fost cea mai mare
manifestarea a Domnului? 
Ilie era descurajat deoarece miracolele de pe muntele Carmel nu
au schimbat inima Izabelei øi a multor altora. Atunci, Domnul l-a
învæflat pe Ilie cæ experienflele spirituale care schimbæ inima nu
sunt provocate de un „vânt puternic“ sau de un „cutremur de
pæmânt“ sau de un „foc“ sau de alte lucruri zgomotoase øi ma-
teriale, ci de glasul „blând øi subflire“ (1 Împærafli 19: 11–12). 

Vârstnicul Boyd K. Packer ne-a învæflat: „Spiritul nu ne atrage
atenflia flipând sau scuturându-ne. Ci ne øopteøte. Vine atât de
blând încât, dacæ nu suntem atenfli, s-ar putea sæ nu-l simflim“
(„The Candle of the Lord“, Ensign, ian. 1983, p. 53).

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A–C) pe mæsuræ
ce studiafli 1 Împærafli 19. 

Descurajare

Citifli 1 Împærafli 19:1–4, 9–10 øi explicafli de ce era Ilie descurajat. 

Înfrângerea descurajærii

1. Notafli cel puflin trei lucruri pe care le-a fæcut Domnul în
1 Împærafli pentru a-l ajuta pe Ilie sæ nu mai fie descurajat. 

2. Explicafli cum credefli cæ l-a ajutat pe Ilie fiecare lucru notat.
Cum ne ajutæ Domnul, astæzi, când suntem descurajafli øi de-
zamægifli? 

Ce a învæflat Ilie? 

Cum a putut experienfla lui Ilie din 1 Împærafli 19 sæ-l ajute sæ în-
fleleagæ de ce lucrurile nu s-au desfæøurat aøa cum a sperat el,
dupæ evenimentele din capitolul 18? 

În 1 Împærafli 20, citim despre bætæliile pe care Ahab øi Israel
le-au avut cu Siria øi conducætorul ei, Ben-Hadad. Domnul
i-a ajutat pe Ahab øi pe Israel sæ câøtige bætæliile. Totuøi, dupæ
ce l-au capturat pe Ben-Hadad, Ahab a fæcut o înflelegere cu
el, în loc sæ-l omoare aøa cum îi poruncise un profet sæ facæ.
Ca urmare, lui Ahab i s-a spus cæ va fi pedepsit pentru ne-
supunerea sa. 

O altæ povestire despre cât de pæcætoøi erau Ahab øi Izabela se
gæseøte în 1 Împærafli 21. Ahab dorea o bucatæ din proprietatea

1 Împærafli 20–21

Nesupunerea continuæ
a lui Ahab 

C

B

A

Plin de râvnæ (vv. 10, 14) –
provocat la mânie

Mantaua (vv. 13, 19) – palton
sau pelerinæ care a devenit,

de asemenea, un simbol al
autoritæflii øi puterii sale

Uneltele (v. 21) – mijloace
pentru arat
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deflinutæ de un israelit care nu dorea sæ i-o vândæ. Izabela a
hotærât sæ obflinæ proprietatea pentru Ahab plætind martori
mincinoøi care sæ depunæ mærturie la curte împotriva proprie-
tarului øi sæ determine condamnarea lui la moarte. Toate aces-
tea s-au întâmplat øi Ahab a intrat în posesia proprietæflii.
Apoi, l-a întâlnit pe Ilie care i-a spus cæ va avea aceeaøi moar-
te ca øi omul pe care îl omorâse. 

Povestea morflii lui Ahab se gæseøte în 1 Împærafli 22. Nu
este de mirare cæ moartea lui Ahab a survenit din cauzæ cæ

1 Împærafli 22

Profetul Mica

Cartea 2 Împærafli este a patra øi ultima carte din grupul de cærfli
care relateazæ istoria israeliflilor la timpul când erau conduøi de
împærafli. În 2 Împærafli, citim despre cæderea øi cucerirea lui
Israel (Împæræflia de Nord), cât øi a lui Iuda (Împæræflia de Sud). 

Final trist
Asirienii au cucerit împæræflia lui Israel la aproximativ 725–720 î.H
øi i-au dus pe majoritatea oamenilor spre nord, în Asiria. Dupæ
„risipirea“ acestor zece triburi ale lui Israel, nu avem nici o con-
semnare cu privire la ceea ce li s-a întâmplat, cu excepflia unei
menfliuni din Cartea lui Mormon care spune cæ Salvatorul i-a vi-
zitat pe unele dintre ele (vezi 3 Nefi 17:4). Acestea sunt cunoscu-
te ca cele zece triburi pierdute ale lui Israel. Apoi, 2 Împærafli se
încheie cu relatarea cuceririi împæræfliei lui Iuda de cætre babilo-
nieni øi ducerea oamenilor în captivitate, în Babilon. Cucerirea
de cætre babilonieni a avut loc aproximativ între anii 605–587 î.H.

Sæ ne pregætim sæ studiem 2 Împærafli
Deoarece cartea 2 Împærafli ne spune despre cæderea, cucerirea øi
captivitatea poporului de legæmânt al Domnului, ar trebui ca, pe
mæsuræ ce citim, sæ acordæm o atenflie deosebitæ lucrurilor care i-au
condus pe israelifli spre aceste probleme, astfel încât sæ putem
evita sæ facem aceleaøi greøeli. De exemplu, ce i-au învæflat pro-
feflii lor? Au ascultat ei øi s-au supus? Ce ne învaflæ profeflii noøtri
astæzi? Dacæ noi nu ascultæm øi nu ne supunem, ni se vor întâm-
pla øi nouæ aceleaøi lucruri care li s-au întâmplat israeliflilor?
Acestea sunt întrebæri importante, la care putefli medita în timp
ce citifli øi studiafli. 

a refuzat sæ urmeze sfatul unui profet adeværat, care îi spu-
sese sæ nu meargæ la luptæ. În schimb, Ahab a ascultat de
patru sute de profefli faløi, care i-au spus lui Ahab tot ce
credeau ei cæ dorea el sæ audæ. 

Referitor la acest subiect, vârstnicul Harold B. Lee a spus:
„S-ar putea sæ nu væ placæ ceea ce vine din partea autoritæflilor
Bisericii. S-ar putea sæ contrazicæ opiniile dumneavoastræ
politice. S-ar putea sæ contrazicæ opiniile dumneavoastræ
despre viafla socialæ. S-ar putea sæ nu fie în concordanflæ cu
viafla dumneavoastræ socialæ. Dar, dacæ ascultafli de aceste
lucruri ca øi cum ar fi din gura Domnului Însuøi, cu ræbdare
øi credinflæ, vi se face promisiunea cæ ‚porflile iadului nu væ
vor birui; da, øi Domnul Dumnezeu va dispersa puterile în-
tunericului din fafla voastræ øi va clætina cerurile pentru bi-
nele vostru øi pentru slava numelui Sæu‘ (D&L 21:6)“ (în
Conference Report, oct. 1970, pp. 152–153).

Împæræflia lui Iuda

Capitolul 12 – Repararea Templului

Capitolul 16 – Iuda a fæcut o alianflæ cu
Asiria

Capitolele 18–20 – Domnia dreaptæ a
lui Ezechia; Ezechia cautæ sfat de la
profetul Isaia 

Capitolul 21 – Întoarcerea la idolatrie

Capitolele 22–23 – Iosia domneøte în
dreptate; scripturile gæsite în templu îi
ajutæ pe oameni sæ se pocæiascæ

Capitolele 24–25 – Iuda este luat în
robie de babilonieni

Împæræflia lui Israel

Capitolul 2 – Ilie translatat; minunile lui
Elisei

Capitolul 4 – Elisei ridicæ un copil din
morfli

Capitolul 5 – Elisei vindecæ un general
sirian

Capitolele 6–9 – Ræzboi cu Siria;
Domnul se luptæ øi-l protejeazæ pe Elisei

Capitolul 13 – Moartea lui Elisei

Capitolul 17 – Israel este luat în robie
de Asiria 

Schema evenimentelor importante din 2 Împærafli

Cartea 2 Împærafli
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În 2 Împærafli 1, se povesteøte cum Ahazia, fiul lui Ahab,
a fost rænit øi a cæutat sfat de la un idol. Domnul i-a spus
lui Ilie ce se întâmpla. Atunci, Ilie s-a întâlnit cu slujitorii
împæratului, i-a certat pe ei øi pe împæratul Ahazia pentru
cæ nu cæutau sfat de la Dumnezeul viu prin profefli øi a pro-
feflit cæ Ahazia va muri. Ahazia a auzit de profeflie øi a trimis
soldafli ca sæ-l prindæ pe Ilie. Cæpitanul a cincizeci de soldafli
a încetat, în cele din urmæ, sæ încerce sæ-l mai captureze pe
Ilie, dar nu înainte ca o sutæ de soldafli sæ fie uciøi de Domnul
în timp ce încercau sæ îndeplineascæ ordinele lui Ahazia.
Dupæ cum a fost profeflit, Ahazia nu s-a vindecat niciodatæ
de boala sa øi-a murit. 

Când l-am întâlnit prima datæ pe Ilie în 1 Împærafli 17, el
deflinea deja puterea øi autoritatea sæ închidæ cerurile, creând
astfel o secetæ în Israel. Dar spre deosebire de Isaia, Ieremia
sau alfli profefli bine cunoscufli, Ilie nu a læsat nici o scriere
de care sæ øtim, care sæ ne spunæ mai multe despre el. Øtim
cæ profetul Maleahi a spus cæ Ilie va veni „înainte de ziua
Domnului, ziua aceea mare øi înfricoøatæ“ (Maleahi 4:5),
pentru a-i pregæti pe oameni pentru venirea lui Mesia. 

Din cauza profefliei lui Maleahi,
astæzi, oamenii de alte credinfle
încæ mai aøteaptæ venirea sa.
Totuøi, Noul Testament consem-
neazæ faptul cæ Ilie li s-a arætat,
pe vârful unui munte, ca fiinflæ
translatatæ lui Petru, Iacov øi
Ioan, trei dintre apostolii lui Isus
(vezi Matei 17:1–4). Pe lângæ
aceasta, Ilie a apærut ca fiinflæ
translatatæ în dispensaflia noas-
træ, pe 3 aprilie 1836, în templul
Kirtland, la scurt timp dupæ ce

a fost dedicat. El a spus cæ a venit pentru a îndeplini profe-
flia lui Maleahi øi a restaurat cheile puterii de pecetluire pe
pæmânt pentru pregætirea venirii Domnului (vezi D&L
110:13–16). 

2 Împærafli 2

Ilie este luat în cer

2 Împærafli 1

Împæratul cautæ ajutor la idoli

Nimeni nu putea fi înviat pânæ când Hristos nu ieøea din
mormânt. Astfel, pentru ca Ilie sæ-øi îndeplineascæ misiunea
sa specialæ, trebuia sæ fie translatat. Translatarea înseamnæ
sæ fii schimbat astfel încât trupul sæ nu mai fie supus bolii,
morflii sau durerii fizice. Translatarea nu înseamnæ înviere.
Aceastæ stare permite oamenilor sæ continue sæ îndeplineascæ
lucræri care necesitæ un trup fizic, ca aøezarea mâinilor pen-
tru autoritatea preofliei. Mai târziu, persoanele translatate vor
fi iar „schimbate“ pentru a fi înviate. În 3 Nefi 28:36–40,
Mormon descrie pe câfliva nefifli care au fost înælflafli (tran-
slatafli). În 2 Împærafli 2, citim povestea înælflærii (translatæ-
rii) lui Ilie. 

Sæ înflelegem scripturile

2 Împærafli 2

2 Împærafli 2:8–15 – Mantaua lui Ilie cade asupra
lui Elisei
Mantaua lui Ilie simboliza puterea øi autoritatea sa. Aceastæ ex-
perienflæ era necesaræ având în vedere cæ Ilie era un profet atât
de mare øi oamenii aveau nevoie de un ajutor în plus pentru a
înflelege cæ Elisei îi va lua locul. O situaflie asemænætoare a avut
loc în dispensaflia noastræ. Dupæ moartea profetului Joseph Smith,
s-a produs o confuzie cu privire la cine ar trebui sæ conducæ
Biserica. La o adunare în Nauvoo, Brigham Young a spus mem-
brilor Bisericii cæ acele chei ale autoritæflii erau la cei doisprezece
apostoli. În timp ce vorbea, mulfli au mærturisit cæ sunetul vocii
sale – chiar øi înfæfliøarea sa – se asemænau cu cea a profetului
Joseph. Aceastæ experienflæ a fost o mærturie specialæ pentru cei
prezenfli cæ „mantaua“ a cæzut asupra lui Brigham Young. 

2 Împærafli 2:9 – „Te rog sæ vinæ peste mine
o îndoitæ mæsuræ din duhul tæu!“ 
Când Elisei a cerut „o îndoitæ mæsuræ“ din spiritul lui Ilie, el ce-
rea sæ primeascæ aceeaøi putere øi aceeaøi autoritate ca ale lui
Ilie pentru a acfliona ca profet pentru oameni. Acea expresie „în-
doitæ mæsuræ“ se referæ la ideea cæ fiul cu dreptul de întâi næscut
primea o dublæ moøtenire de la tatæl sæu pentru a se putea îngriji
de urmaøii tatælui sæu. 

2 Împærafli 2:23–24 – „Suie-te, pleøuvule!“ 
Ar fi de mare ajutor sæ avem mai multe informaflii cu privire la
povestea din 2 Împærafli 2 . „Copiii“ la care se face referire erau
total lipsifli de respect faflæ de slujitorul ales al Domnului, spu-
nându-i sæ plece. Observafli cæ Elisei pur øi simplu i-a blestemat
în numele Domnului, slujitorii lui Dumnezeu fiind autorizafli sæ
facæ aceasta (vezi D&L 24:15–16) øi, apoi, Domnul a hotærât pe-
deapsa. 

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A sau B pe mæsuræ ce studiafli 2 Împærafli 2.

Tæcefli (vv. 3, 5) – nu vorbifli
despre aceasta

Mantaua (vv. 8, 13) – pelerina
sau veømântul exterior purtat
de un profet øi simbolizând
autoritatea acestuia

I-au despærflit pe unul de al-
tul (v. 11) – s-au pus între ei

Stearpæ (vv. 19, 21) – pe care
nu poate creøte nimic

Blid (v. 20) – vas
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„Dacæ dorifli“

1. Scriefli cel puflin douæ lucruri care aratæ cât de mult a dorit
Elisei sæ-L slujeascæ pe Domnul aøa cum fæcuse Ilie. 

2. Identificafli calitæflile de conducætor pe care le vedefli în viafla
Salvatorului sau a profetului øi explicafli de ce sunt importante
aceste calitæfli. 

Sæ respectæm pe slujitorii Domnului

1. Ce ne învaflæ istorisirea din 2 Împærafli 2 despre Domnul øi
slujitorii Sæi? 

2. Numifli cel puflin trei lucruri pe care le putefli face pentru a
aræta respect øi pioøenie faflæ de slujitorii aleøi ai Domnului? 

Scripturile mærturisesc cæ Domnul este un Dumnezeu al
miracolelor (vezi Mormon 9:10–11, 15–20). Prin urmare,
aceia care Îl reprezintæ pot, de asemenea, înfæptui miracole
dacæ au credinflæ øi acflioneazæ în acord cu voinfla Domnului.
Profetul Elisei a fost unul a cærui supunere øi credinflæ i-au
permis sæ participe la multe miracole. Afli citit despre câteva
dintre miracolele lui Elisei în 2 Împærafli 1 øi vefli citi despre
alte câteva în urmætoarele capitole. 

Pe mæsuræ ce citifli aceste capitole, observafli eforturile pe
care Elisei le-a fæcut pentru a-øi exercita credinfla øi cum
miracolele au fost folosite pentru a-i binecuvânta øi învæfla
pe cei credincioøi sæ permitæ Domnului sæ-i ajute. Amintifli-
væ cæ miracolele duc rareori la convertire; de cele mai multe
ori ele întæresc speranfla celor care cred øi binecuvânteazæ pe
cei credincioøi cu o deosebitæ reværsare de har din partea
unui Dumnezeu iubitor (vezi D&L 63:7–12). 

Povestirea despre miracolul înfæptuit de Elisei pentru a
oferi apæ armatelor unite ale lui Israel, Iuda øi Edom este
relatatæ în 2 Împærafli 3. Capitolul 4 din 2 Împærafli cuprin-
de, de asemenea, câteva miracole. 

Sæ înflelegem scripturile

2 Împærafli 4

Sæ-i facæ robi (v. 1) – sæ fie
slujitori la alflii pentru a-øi
plæti datoria

A stæruit (v. 8) – l-a îndemnat

Odaie (vv. 10–11) – cameræ

Turburarea (v. 13) – stare de
nervozitate destul de mare
pentru a determina un
mare efort

Secerætori (v. 18) – oameni ca-
re taie spicele cu secera

Sæ nu opreøti (v. 24) – sæ nu
încetineøti

Amærâtæ (v. 27) – supæratæ

Încinge-fli mijlocul (v. 29) –
îmbracæ-te pentru cælætorie

Sæ nu-l întrebi de sænætate (v.
29) – sæ nu-l salufli

2 Împærafli 3–4

Miracole

B

A Sæ studiem scripturile

Binecuvântærile preofliei lui Elisei

1. Facefli un tabel în caietele dumneavoastræ ca cel de mai jos.
Citifli urmætoarele referinfle privind viafla lui Hristos øi spunefli
care este asemænarea dintre acestea øi evenimentele din
2 Împærafli 4: 

2. Având în vedere activitatea pe care tocmai afli desfæøurat-o,
cum a læsat Elisei o mærturie, pentru viitorii israelifli, cæ Isus
este Mesia? 

Ce „lucru mic“, cu potenflialul de a væ îmbunætæfli mult
viafla, ar trebui sæ facefli în mod regulat? De ce nu afli înce-
put încæ? Vârstnicul Rex D. Pinegar a spus: „Mæreafla lu-
crare, a Domnului este în primul rând realizatæ prin acte
mici, pline de bunætate, care ilustreazæ învæflæturile de bazæ
ale Evangheliei Sale“ (în Conference Report, oct. 1994, p.
106 sau Ensign, nov. 1994, p. 80).

Uneori, micile porunci sunt ignorate øi neglijate în viafla
noastræ, deøi ele sunt acele porunci care ar putea sæ aducæ o
mare schimbare în viafla noastræ. Capitolul 5 din 2 Împærafli
cuprinde o povestire care ilustreazæ acest principiu. 

Sæ înflelegem scripturile

2 Împærafli 5

Oøtirii (v. 1) – armatei

Izbævi-se (v. 1) – obflinuse vic-
toria asupra duømanilor

Viteaz (v. 1) – curajos

Lepræ; lepros (vv. 1, 3, 6–7,
27) – infecflie, boalæ conta-
gioasæ (vezi Ghid pentru
scripturi, „lepræ“) 

O dacæ... (v. 3) – mi-aø dori

Sfâøiat (v. 8) – øi-a rupt haine-
le (în semn cæ era supærat) 

fii-ar fi cerut (v. 13) – fli-ar fi
poruncit

A cruflat (v. 20) – l-a ferit de
ruøinea cauzatæ de refuzul de
a-i primi darul

2 Împærafli 5

Vindecarea lui Naaman

Binecuvântærile preofliei
lui Elisei în 2 Împærafli 4

Lucruri pe care 
le-a fæcut Isus

Matei 14:15–21

Luca 7:11–16

Ioan 2:1–11 (vezi,
de asemenea, TJS) 

A
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Sæ studiem scripturile

Oameni mici, credinflæ mare

Uneori, credem cæ ceea ce facem øi spunem nu are nici un efect
pentru cæ noi nu suntem aøa de importanfli. Este cazul celor doi
eroi din relatarea lui Naaman. Unul este fetifla din flara lui Israel,
mica slujitoare, øi celælalt este slujitorul lui Naaman. Nu cunoaø-
tem numele nici unuia dintre aceøti oameni, dar credinfla lor i-a
binecuvântat viafla lui Naaman. 

1. Comparafli credinfla micuflei slujitoare, care era într-o flaræ
stræinæ, cu credinfla împæratului lui Israel. 

2. Comparafli reacflia lui Naaman faflæ de Elisei cu sfatul slujito-
rului sæu. 

3. Scriefli despre un moment în care cineva nu aøa de important
v-a ajutat într-o mare mæsuræ sau explicafli cum povestea lui
Naaman exemplificæ principiul care se aflæ în Alma 37:6–7, 46. 

4. Numifli douæ lucruri, pe care profeflii noøtri moderni ne-au ce-
rut sæ le facem, care ar putea fi considerate un lucru mærunt øi
explicafli cum pot avea ele un efect mare asupra noastræ. 

Uneori, pentru a avea încredere în sfatul profeflilor noøtri øi
a ne supune învæflæturilor lor este nevoie de multæ credinflæ.
În 2 Împærafli 6–7, ni se oferæ exemple referitoare la modul în
care Domnul dæ putere profeflilor Sæi øi modul în care duce
la îndeplinire cuvintele lor. Pe mæsuræ ce citifli, observafli ce
se întâmplæ celor care cred în profefli øi comparafli cu ce se
întâmplæ celor care se îndoiesc de profetul Domnului. 

Sæ înflelegem scripturile

2 Împærafli 6

2 Împærafli 6:16–17 „Cei cu noi“ 
În momentele grele, pierdem de multe ori din vedere adeværul
cæ „mai mulfli sunt cei cu noi decât cei cu ei“ (vezi, de asemenea,
D&L 38:7; 84:88). 

Bârnæ (vv. 2, 5) – par sau præ-
jinæ din lemn

Împresurat (v. 24) – au încon-
jurat øi au împiedicat ca ceva
sæ intre sau sæ iasæ afaræ

Cab (v. 25) – aproximativ un
litru øi jumætate

Ce ai? (v. 28) – ce te
neliniøteøte? 

Sac (v. 30) – o flesæturæ aspræ
din pær de capræ, închisæ la
culoare øi purtatæ de cei care
se tânguiau

2 Împærafli 6–7

Avefli încredere în profet

A

Sæ studiem scripturile

Folosifli scripturile pentru a væ rezolva
problemele

Luafli în considerare urmætoarele situaflii øi scriefli cum o idee din
2 Împærafli 6 poate fi de folos în fiecare situaflie: 

1. Suntefli într-o misiune øi întâmpinafli multæ opoziflie în munca
pe care o avefli de fæcut. În zonæ nu locuiesc membri ai Bisericii
øi se pare cæ aproape toatæ lumea cu care vorbifli este împotriva
Bisericii. 

2. O persoanæ de la øcoala dumneavoastræ sau din cartierul
dumneavoastræ nu væ place øi se poartæ deseori neplæcut. La
un moment dat, vefli avea ocazia sæ væ ræzbunafli pe aceastæ
persoanæ. 

3. Vrefli sæ pæstrafli standardele Bisericii, dar este greu, deoarece
suntefli unul dintre foarte puflinii membri ai Bisericii din zona
dumneavoastræ. 

Continua bunætate a lui Elisei faflæ de femeia sunamitæ, pe
al cærei fiu l-a ridicat din morfli, este arætatæ în 2 Împærafli 8.
Capitolul 8, cuprinde, de asemenea, câteva explicaflii scurte
privind schimbarea conducerii din Siria, Israel øi Iuda.
Scriitorul ne ajutæ sæ înflelegem cæ aceste flæri erau conduse
de oameni pæcætoøi care au condus oamenii spre o mai mare
ræutate. 

În 2 Împærafli 9–10, citim despre împlinirea, din nou, a unei
profeflii. De data aceasta, profeflia era cea pe care Ilie a fæcut-o
cu privire la Ahab øi Izabela øi urmaøii lor. Aceste capitole
triste mærturisesc despre îngrozitorul sfârøit al celor care
luptæ împotriva lui Dumnezeu. Totuøi, împlinirea profefliei
se pare cæ nu a avut efectul dorit asupra oamenilor. Împæratul
Iehu, omul care a împlinit profeflia, ucigând pe urmaøii
Izabelei øi ai lui Ahab, i-a ucis øi pe preoflii lui Baal, dar nu
dorea sæ renunfle la idolii lui Ieroboam, primul împærat care
l-a împærflit pe Israel. Astfel, profefliile lui Ilie au fost împli-
nite, dar Israel a continuat sæ slujeascæ idolilor, chiar dacæ
aceastæ formæ de idolatrie se deosebea de slujirea lui Baal. 

2 Împærafli 9–10

Distrugerea urmaøilor 
lui Ahab

2 Împærafli 8

Dreptatea în mijlocul 
marii ræutæfli

A
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Povestea împæraflilor lui Israel øi Iuda se continuæ în
2 Împærafli 11–14. Scurta istorie a fiecærui împærat ne pre-
zintæ una sau douæ relatæri scurte, care oferæ cititorului o
idee despre cum era împæræflia sa. Observafli cæ în cartea
Împæraflilor nu este menflionat nici un împærat al lui Israel
care sæ fi renunflat complet la idolatrie. Pe de altæ parte,
sunt câfliva împærafli în Iuda care sunt menflionafli pentru
neprihænirea lor – dar doar pe scurt. De exemplu, în
2 Împærafli 12, Ioas este læudat pentru planul lui de a re-
para o parte din templu. Totuøi, citim cæ a luat câteva din-
tre cele mai preflioase lucræri din templu, fæcute din aur øi
argint, øi le-a oferit împæratului din Siria în urma unei
înflelegeri. 

Moartea profetului Elisei este descrisæ în 2 Împærafli 13. 

2 Împærafli 15–16

Mai mulfli împærafli 
pæcætoøi, partea 2

SE CASE CAUTÆUTÆ
Un împærat drept pentru Israel sau Iuda. 

Închinætorii la idoli nu sunt acceptafli. 

2 Împærafli 11–14

Mai mulfli împærafli 
pæcætoøi, partea 1

În 2 Împærafli 15–16, se continuæ relatarea faptelor diverøilor
împærafli ai lui Israel øi Iuda de-a lungul anilor, relatare ca-
re este similaræ celei din cele patru capitole de mai înainte.
Un lucru deosebit legat de aceste douæ capitole este faptul cæ
flara Asiriei începea sæ devinæ o ameninflare pentru cele
douæ împæræflii. Împæraflii lui Iuda i-au plætit pe asirieni ca
sæ nu-i atace øi sæ nu-i distrugæ (vezi 2 Împærafli 15:17–20;
16:5–9). Împæratul Ahaz (vezi 2 Împærafli 16) chiar a luat
lucruri preflioase din templu øi le-a dat împæratului Asiriei
ca platæ pentru protecflie. 

Asiria a atacat øi a luat prizonieri pe mulfli oameni din
pærflile nordice ale împæræfliei lui Israel (vezi 2 Împærafli
15:27–29). 

Existæ o povestire despre doi tineri bæiefli care se aflau într-o
barcæ cu vâsle pe un râu. Deøi râul era liniøtit în zona în care
ei pluteau, ei se apropiau de o zonæ în care viteza apei creøtea,
pe cursul râului aflându-se o cascadæ foarte abruptæ øi mare.

Un bærbat aflat pe mal i-a væzut pe cei doi bæiefli pe râu øi a
strigat la ei: „Hei! Vârtejurile sunt în fafla voastræ øi sunt
urmate de cascadæ!“. 

Tinerii bæiefli au auzit avertismentul, dar s-au simflit în si-
guranflæ øi barca era uøor de manevrat. Au continuat sæ
râdæ øi sæ glumeascæ, neacordând atenflie omului de pe mal
sau pericolului din fafla lor. 

Omul de pe mal a strigat din nou, stæruitor: „Curând
vârtejurile øi cæderile de apæ væ vor prinde!“. 

Împæræflia de Nord

Împæræflia de Sud
a lui Iuda N

2 Împærafli 17

Împæræflia de Nord (cele zece
triburi) luatæ în robie
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Celor doi bæiefli pærea sæ nu le pese încæ. Totuøi, pe mæsuræ ce
viteza apei creøtea, bæieflii au început sæ se îngrijoreze puflin
øi au încercat sæ tragæ barca la mal. Dar era prea târziu.
Curentul a fost prea puternic øi, cæzând în cascadæ, au mu-
rit. Soarta lor putea fi evitatæ dacæ ar fi ascultat de vocea
care i-a avertizat (vezi David O. McKay, Gospel Ideals
[1953], p. 912). 

Aceastæ poveste fictivæ se aseamænæ mult cu situaflia israeli-
flilor din 2 Împærafli 17, mai ales situaflia Împæræfliei de
Nord unde, aøa cum afli citit în 1–2 Împærafli, fiecare împæ-
rat a promovat, într-un fel sau altul, idolatria. De la vre-
mea împærflirii în cele douæ împæræflii, dupæ Solomon, pânæ
la vremea întâmplærilor din 2 Împærafli 17, au trecut cam
douæ sute de ani. Cu alte cuvinte, Domnul i-a dat lui Israel
douæ sute de ani pentru a se schimba øi pentru a-L pune pe
El øi legile Lui deasupra tuturor celorlalte lucruri, dar el nu a
vrut. Cu siguranflæ, Domnul a fost milos, oferind israeliflilor
un timp atât de lung pentru a se pocæi. În capitolul 17 din
2 Împærafli, citim cæ Domnul le-a permis asirienilor sæ-i ia
pe israelifli robi, scoflându-i de pe pæmântul fægæduit lor. 

Poporul Asiriei a fost unul dintre cele mai crude popoare
cuceritoare din istorie. Îøi tratau prizonierii în modurile cele
mai sælbatice cunoscute vreodatæ de om. Pe lângæ aceasta,
în loc sæ-øi extindæ propria împæræflie øi propria culturæ, ei
au fæcut tot ce au putut pentru a-i separa de cultura lor pe
cei pe care-i înrobeau. Prin urmare, nu am aflat niciodatæ ce
li s-a întâmplat cu adeværat miilor de israelifli din Împæræflia
de Nord, luafli în robie de asirieni. Deøi câfliva au ræmas în
flaræ øi s-au cæsætorit cu asirieni, mulfli au devenit „pierdufli“
pentru noi øi sunt cunoscufli ca „cele zece triburi pierdute
ale lui Israel“. 

Pe mæsuræ ce citifli, cæutafli motivele pentru care israeliflii
au pierdut protecflia Domnului øi au fost luafli în robie de
asirieni. 

Sæ înflelegem scripturile

2 Împærafli 17

2 Împærafli 18:5–18 – Israel este atacat øi dus în
robie de asirieni
În Bisericæ, vorbim de „cele zece triburi pierdute“ (vezi Articolele
de credinflæ 1:10). Aceste triburi pierdute se referæ la Împæræflia
de Nord a lui Israel, care includea pæmânturile moøtenirii, ale
tuturor celor zece triburi. În 2 Împærafli 18, aflæm de ce øi cum

O uneltire (v. 4) – plan de
trædare

Împresurat-o (v. 5) – au în-
conjurat øi au împiedicat ca
ceva sæ intre sau sæ iasæ afaræ

Obiceiuri (vv. 8, 15, 34, 37) –
legi

Neamurilor (vv. 8, 11, 15) –
cei care nu preaslævesc pe
adeværatul Dumnezeu

Lucruri de nimic (v. 15) – lu-
cruri care nu au o valoare
eternæ

N-au fost decât nimic (v. 15)
– se gândeau la ei înøisi øi la
lucrurile lumeøti, nu la lucru-
rile cu valoare eternæ

Viflei turnafli (v. 16) – idoli fæ-
cufli de om

Ghiciri (v. 17) – un mod de a
obfline falsæ revelaflie prin co-
municarea cu spirite rele

mulfli au fost duøi în Asiria øi nu s-a mai auzit niciodatæ de ei ca
popor. Domnul adunæ casa lui Israel în zilele din urmæ. Pentru
a învæfla mai multe despre cele zece triburi, studiafli, din Ghidul
pentru scripturi, scripturile menflionate în articolele de dicflionar
„Israel, adunarea lui Israel“ øi „Cele douæsprezece triburi ale lui
Israel“. 

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A–C) pe mæsuræ
ce studiafli 2 Împærafli 17. 

Un avertisment îndeplinit

Când Domnul le-a oferit israeliflilor pæmântul fægæduit, le-a dat
øi câteva avertismente: 

1. Facefli un rezumat al profefliei pe care Domnul a dat-o lui
Israel în Deuteronom 4:24–28. 

2. În ce fel a fost profeflia împlinitæ în 2 Împærafli 17? Fifli exacfli
în ræspunsurile dumneavoastræ. 

Læsafli-mæ sæ numær cæile

1. Facefli o listæ cu cæile prin care israeliflii au pæcætuit împotriva
Domnului (cæutafli în 2 Împærafli 17:7–23). 

2. Citifli Doctrinæ øi legæminte 1:14–16 øi descriefli cum oamenii
din zilele noastre pot fi considerafli vinovafli pentru aceleaøi
pæcate ca øi copiii lui Israel. 

Pierdufli, dar nu uitafli

Citifli Deuteronom 4:29–31 øi facefli un rezumat al promisiunii pe
care Domnul a fæcut-o poporului øi descendenflilor lui care au
fost împræøtiafli. 

La vremea când Asiria cucerea Israelul, Ezechia devenise
împærat în Iuda. El a fost capabil sæ conducæ oamenii spre o
mai mare neprihænire, poate din cauzæ cæ ei au væzut ce se
întâmpla în Israel øi le-a fost teamæ de ameninflarea pe care
o reprezentau asirienii pentru nafliunea lor. Totuøi, aøa cum
se întâmplæ deseori, celor care se întorc de la pæcat la nepri-
hænire, fidelitatea lui Ezechia øi a lui Israel a fost pusæ la
încercare. De exemplu, când o persoanæ care nu a plætit ze-
ciuiala începe sæ o plæteascæ, poate sæ vinæ o lunæ în care
aceasta sæ nu paræ cæ-øi va plæti sau cæ-øi va putea permite
sæ plæteascæ zeciuiala. Persoana aceea se poate întreba: „Pot
sæ am eu suficientæ încredere în Domnul ca sæ merg înainte
øi sæ-mi plætesc zeciuiala, având încredere cæ El mæ va bine-
cuvânta cu tot ce am nevoie?“. Citifli Eter 12:6. Observafli
cum ne-a îndrumat Domnul sæ acflionæm în astfel de
vremuri grele. 

2 Împærafli 18–19

Neprihænitul împærat Ezechia

C

B

A
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Testarea credinflei lui Ezechia øi a împæræfliei lui este relatatæ
în 2 Împærafli 18–19. Pe mæsuræ ce citifli, gândifli-væ cum v-afli
simfli dacæ afli fi în situaflia lui Ezechia, atât în timpul, cât
øi dupæ acest test de credinflæ. 

Sæ înflelegem scripturile

2 Împærafli 18

2 Împærafli 18:26 –Vorbeøte „în limba aramaicæ“ 
Asirieni vorbeau ebraica în afara zidurilor Ierusalimului, astfel
încât tofli cei din interior sæ poatæ înflelege mesajul lor. Bærbaflii
iudei de pe zid le-au cerut asirienilor sæ vorbeascæ în aramaicæ.
Nu vroiau ca oamenii sæ înfleleagæ mesajul înspæimântætor al
unui grup de soldafli foarte încrezætori, care fæceau parte din cea
mai puternicæ armatæ din lume la vremea aceea. 

2 Împærafli 19

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A–C) pe mæsuræ
ce studiafli 2 Împærafli 18–19. 

O formulæ pentru succes

Cum ilustreazæ 2 Împærafli 18:1–8 cele spuse în Proverbele 3:5–6? 

Cu propriile dumneavoastræ cuvinte

Facefli un rezumat, cu propriile cuvinte, al povestirii din
2 Împærafli 18–19. 

1. Ce i-a spus Rabøache slujitorilor lui Ezechia (vezi 2 Împærafli
18:19–35)? 

2. Reacflia lui Ezechia la cuvintele lui Rabøache (vezi 2 Împærafli
19:1–5). 

3. Mesajul lui Isaia pentru Ezechia (vezi 2 Împærafli 19:6–7). 

4. Ce i-a spus Isaia lui Ezechia ca ræspuns la rugæciunea lui
Ezechia (vezi 2 Împærafli 19:20–34). 

5. Ce s-a întâmplat cu asirienii (vezi 2 Împærafli 19:35–37). 

Cum se întâmplæ astæzi? 

Ce lecflie ar putea învæfla israelifli moderni din relatarea din
2 Împærafli 18–19? Pe mæsuræ ce scriefli, luafli în considerare

C

B

A

Saci (vv. 1–2) – o flesæturæ as-
præ din pær de capræ, închisæ
la culoare, purtatæ de cei care
se tânguiau

Sæ batjocoreascæ (vv. 4, 16,
22–23) – sæ nu respecte

Duh (v. 7) - gând

Care øezi pe heruvimi (v. 15)
– aluzie la chivotul legæmân-
tului, cel mai sfânt loc din
templu, simbolizând locul
unde Domnul locuieøte

Creasta lui cea mai înaltæ
(v. 23) – cea mai îndepærtatæ
graniflæ

Uscat (v. 26) – distrus

Trufia (v. 28) – mândria

Râvna (v. 31) – sentimente
puternice

Øanfluri (v. 32) – ridicæturæ de
pæmânt care permite duøma-
nului sæ treacæ peste zid

Alipit (v. 2) – a stat foarte
aproape

A cerut (v. 14) – l-a taxat

Învoialæ (v. 23) – bani dafli
pentru protecflie

urmætoarele întrebæri: Cum v-afli fi simflit în situaflia lui Ezechia
øi a oamenilor din Ierusalim? Este nevoie de credinflæ pentru a
crede cæ unele lucruri pe care profeflii ni le spun se vor împlini
în cele din urmæ? În ce fel povestea lui Ezechia din aceste douæ
capitole se leagæ de Eter 12:6? 

În 1 Împærafli 20, citim despre o perioadæ în care Ezechia era
aproape pe moarte. S-a rugat cu credinflæ ca sæ træiascæ încæ
câfliva ani øi Domnul i-a împlinit dorinfla. Capitolul 20 ne
spune, de asemenea, cum Ezechia i-a arætat împæratului din
Babilon comorile din templu. Isaia a spus cæ aceasta a fost o
greøealæ pentru cæ, în urmætorii ani, babilonieni aveau sæ-øi
aminteascæ de marile bogæflii din templu, aveau sæ vinæ sæ
cucereascæ Ierusalimul øi aveau sæ ia acele lucruri preflioase. 

În 2 Împærafli 21, citim despre fiul lui Ezechia, Manase, care,
dupæ domnia dreaptæ a tatælui sæu, a domnit ca unul dinte
cei mai pæcætoøi conducætori din istoria lui Iuda. La sfârøitul
capitolului 21, ni se spune cæ fiul lui Manase, Amon, a
domnit numai o scurtæ perioadæ de timp, pânæ când a fost
ucis. Oamenii i-au gæsit øi i-au ucis pe cei care l-au omorât
pe Amon øi, apoi, au pus la putere un alt împærat. Aceastæ
întâmplare sugereazæ cæ, dacæ aceøti oameni ar fi dorit cu
adeværat, ei ar fi putut sæ-l detroneze pe pæcætosul Manase øi
sæ punæ în locul lui un împærat drept. Domnia lui Manase
a fost atât de plinæ de pæcate pentru cæ oamenii au permis
aceasta øi chiar ei înøiøi erau pæcætoøi. Un om pæcætos la pute-
re poate face mult ræu. Totuøi, dacæ majoritatea oamenilor
sunt drepfli, ei pot face mult bine, chiar în mijlocul ræului. 

2 Împærafli 22–23

Puterea cuvântului
lui Dumnezeu

2 Împærafli 21

Pæcætosul împærat Manase

2 Împærafli 20

Mai multe despre Ezechia
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În Cartea lui Mormon, Domnul i-a poruncit lui Nefi sæ ob-
flinæ plæcile de aramæ øi sæ-øi dedice cea mai mare parte a
vieflii scrierii primei cærfli a lui Nefi øi celei de a doua cærfli a
lui Nefi. Aceasta demonstreazæ ceea ce crede Domnul despre
importanfla scripturilor. 

În ce fel ar fi fost viafla dumneavoastræ diferitæ dacæ nu afli
fi citit niciodatæ scripturile sau nu afli fi øtiut de ele? Ce efect
au ele acum în viafla dumneavoastræ zilnicæ? 

În 2 Împærafli 22, scripturile sunt numite „cartea legii“. Pe
mæsuræ ce citifli acest capitol, gândifli-væ ce a încercat scrii-
torul sæ ne învefle despre importanfla scripturilor øi observafli
ce efect au avut scripturile asupra împæratului Iosia øi asupra
oamenilor sæi. 

Sæ înflelegem scripturile

2 Împærafli 22

2 Împærafli 23

2 Împærafli 22:8 – Cartea legii gæsitæ în templu
Nu existau tiparnifle în perioada menflionatæ în 2 Împærafli 22.
Fiecare exemplar al unei cærfli trebuia sæ fie scris de mânæ. Ca
urmare, existau foarte pufline exemplare; gæsirea Cærflii legii sau
a scripturilor în templu era o mare descoperire. În zilele noastre,
este mult mai uøor de obflinut un exemplar al scripturilor.
Provocarea noastræ nu este de a cæuta scripturile, ci de a cæuta sæ
aflæm ce spun ele. Preøedintele Spencer W. Kimball ne-a învæflat
despre povestea scripturilor gæsite pe vremea lui Iosia øi, apoi, a
spus: „Sunt sigur cæ fiecare dintre noi va trebui, la un moment dat
din viafla noastræ, sæ descoperim scripturile singuri – nu numai
o datæ, ci va trebui sæ le descoperim din nou øi din nou“ („How
Rare a Possession – the Scriptures!“, Ensign, sept. 1976, p. 4).

Sæ studiem scripturile

Puterea cuvântului lui Dumnezeu

Desfæøurafli trei dintre urmætoarele patru activitæfli: 

1. Care a fost ræspunsul împæratului Iosia când a auzit cuvintele
Cærflii legii (vezi 2 Împærafli 22:11, 19; 23:4–14, 21, 24–25)? 

2. Care a fost ræspunsul oamenilor când împæratul Iosia le-a citit
aceleaøi cuvinte (vezi 2 Împærafli 23:1–3)? 

3. Scriefli despre un moment din viafla dumneavoastræ în care
scripturile au avut un efect important. 

4. Citifli 2 Timotei 3:15–17; 1 Nefi 15:23–24; 2 Nefi 32:3; Alma 31:5;
Helaman 3:29–30 øi, folosindu-væ de aceste scripturi, întocmifli o
listæ cu puterea pe care scripturile o pot avea în vieflile noastre. 

A

Gloabæ (v. 33) – taxæ plætitæ
unui conducætor pentru a-l
determina sæ nu te atace

Logofætul (v. 3) – un slujbaø
sau secretar al împæratului, al
celui mai mare preot sau al

oraøului (în acel moment al
istoriei) 

Nu se va stinge (v. 17) – nu
va fi satisfæcutæ

În ultimele câteva versete din 2 Împærafli 23, citim cæ fiul
lui Iosia era un împærat pæcætos, conducându-i pe oameni
înapoi în pæcætoøenie. La vremea aceea, egiptenii i-au forflat
pe împæraflii lui Iuda sæ le dea bani în schimbul protecfliei.
Au avut o influenflæ atât de mare, încât au pus în Iuda un
împærat nou în timp ce cel vechi încæ mai træia. 

Pe la începutul perioadei descrise în 2 Împærafli 24, puterea
Egiptului devenise mai slabæ decât puterea Babilonului.
Conduøi de împæratul Nebucadneflar, babilonienii au atacat
Ierusalimul øi au dus în robie multe familii bogate, educate
øi puternice din Ierusalim. Capitolul 24 din 2 Împærafli
marcheazæ „începutul sfârøitului“ pentru Iuda. 

În acest timp, profetul Lehi i-a avertizat pe oameni despre dis-
trugerea totalæ a Ierusalimului de cætre Babilon. Cunoaøterea
faptului cæ Nebucadneflar atacase deja, cu succes, Ierusalimul,
înainte de începutul lui 1 Nefi din Cartea lui Mormon, face
ca respingerea de cætre oameni a avertismentului lui Lehi sæ
fie øi mai uimitor. Cartea lui Mormon începe „la începutul
primului an al domniei lui Zedechia“ (1 Nefi 1:4), la care se
face referire în 2 Împærafli 24:17–20). 

Conform profefliei lui Lehi øi a altora, Nebucadneflar s-a întors
în Ierusalim øi a „fæcut o spærturæ în cetate“ (vezi 2 Împærafli
25). Zedechia a orbit dupæ ce a fost forflat sæ fie martor la
moartea fiilor sæi. În Cartea lui Mormon se consemneazæ cæ
unul dintre fiii lui Zedechia, pe nume Mulec, a fost salvat øi
a cælætorit cu un grup spre continentul din vest. Mai târziu,
nefiflii au descoperit pe descendenflii acestor, „mulecifli“ øi i-au
numit oamenii lui Zarahelma. 

Relatarea robiei babiloniene a oamenilor aleøi ai Domnului
se gæseøte în 2 Împærafli 25. Epoca „de aur“ a lui Israel a
început când Moise i-a condus afaræ din sclavie în Egipt øi
au fæcut legæminte sacre cu Domnul. Ea se încheie cu cap-
turarea øi risipirea Împæræfliei de Nord de cætre asirieni du-
pæ ce israeliflii au devenit din ce în ce mai pæcætoøi. Vedem
astfel cæ, atât Împæræflia de Nord, cât øi cea de Sud a lui
Israel øi Iuda au fost cucerite dupæ cum au prezis profeflii
Domnului. Timp de aproximativ øase sute de ani, Israel a
fost cel mai mult timp un popor liber, capabil sæ-L slujeascæ
pe Dumnezeul pærinflilor lor, al lui Avraam, Isaac øi Iacov.
Dar L-au pæræsit pe Dumnezeul lor øi au fost duøi în robie
øi împræøtiafli printre cei care nu-L preaslæveau pe
Dumnezeul adeværat øi viu. 

2 Împærafli 24–25

Iuda dus în robie de Babilon
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Aproximativ între anii 540–535 î.H, mezii øi perøii au învins
Babilonul øi au devenit principala putere din Orientul Mijlociu
øi din Asia. La scurt timp dupæ ce a ajuns la putere, Cirus, împæ-
ratul Persiei, i-a invitat pe iudei sæ se întoarcæ în flara lor, dupæ
cincizeci de ani de robie în Babilon. Cærflile 1 øi 2 Cronici au fost
scrise dupæ întoarcerea iudeilor. Iniflial, 1 øi 2 Cronici au format
o singuræ carte dar, mai târziu, traducætorii le-au împærflit în
douæ. 

Sæ ne pregætim sæ studiem 1 øi 2 Cronici
Cei care au scris Cronicile au cæutat sæ repovesteascæ istoria
iudeilor din timpul împæraflilor, aøa încât Cronicile acoperæ
aceeaøi perioadæ ca 1 øi 2 Samuel øi 1 øi 2 Împærafli. De fapt,
sunt pærfli din Cronici care par sæ citeze pur øi simplu din ace-
le cærfli. Totuøi, uneori, Cronicile accentueazæ diferite aspecte.
De exemplu, Cronicile includ mult mai multe detalii despre
lucrurile øi evenimentele din templu, având în vedere cæ,
atunci când au fost scrise Cronicile, iudeii aveau un templu,
dar nu øi împærafli. 

Deoarece Cronicile cuprind atât de multe informaflii pe care 
le-afli studiat deja, acest îndrumar de studiu nu discutæ fiecare
capitol. Vefli fi ajutafli sæ studiafli 2 Cronici 15; 20 pentru cæ aces-
tea conflin povestiri care nu se gæsesc în 1 øi 2 Împærafli. Pentru
alte pærfli selectate din 1 øi 2 Cronici, vefli desfæøura numai
anumite activitæfli. 

Sæ studiem scripturile

David øi templul

1. Întocmifli o listæ cu ceea ce se spune, în 1 Cronici 22:5–19, cæ a
fæcut David ca sæ pregæteascæ construirea templului. 

2. Conform versetelor 5–19, de ce nu i s-a permis lui David sæ
construiascæ templul? 

1 Cronici 29:29

„Faptele împæratului David“ 

A

1 Cronici 22:5–19

Pregætirea pentru
construirea templului

Sæ studiem scripturile

Cu ce ne-ar putea ajuta? 

Cum ar putea 1 Cronici 29:29 sæ væ ajute sæ ræspundefli cuiva ca-
re are cuvinte critice la adresa Cærflii lui Mormon, spunând cæ
toate scrierile profeflilor lui Dumnezeu se gæsesc în Biblie øi nu
poate exista un alt volum de scripturi? 

Sæ studiem scripturile

Cât este de important acest loc? 

1. Conform relatærii din 2 Cronici 3:1, unde a construit Solomon
templul? 

2. De ce credefli cæ acesta este un loc bun pentru templu? 

Sæ studiem scripturile

Martor ocular

Imaginafli-væ cæ suntefli reporter la un ziar. Folosind informaflii-
le din 2 Cronici 7:1–12, scriefli un articol pentru prima paginæ
referitor la ceea ce s-a întâmplat dupæ dedicarea templului lui
Solomon ca øi când afli fi fost prezenfli acolo. 

A

2 Cronici 7:1–12

Slava Domnului

A

2 Cronici 3:1

Solomon începe sæ
construiascæ templul

A

Cærflile 1 øi 2 Cronici
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Sæ studiem scripturile

Spunefli cine este, unde este øi de ce

De când Israel s-a împærflit în douæ nafliuni, se vorbeøte despre
triburile lui Iuda øi Beniamin care fæceau parte din Împæræflia de
Sud øi de celelalte zece triburi care fæceau parte din Împæræflia de
Nord, leviflii fiind împræøtiafli printre triburi. Dar noi øtim cæ
Lehi, din Cartea lui Mormon, nu fæcea parte din tribul lui Iuda
sau din tribul lui Beniamin øi a locuit totuøi în Ierusalim. Citifli
2 Cronici 11:13–17 øi explicafli cine s-a mutat la Ierusalim la vre-
mea divizærii în împæræflii øi de ce s-au mutat acolo. 

Când profetul oferæ un sfat, cum reacflionafli? Ce s-ar întâmpla
dacæ sfatul lui v-ar cere sæ facefli ceva ce nu este pe placul
celor din jurul dumneavoastræ? În capitolul 15 din 2 Cronici,
se spune ce a fæcut Asa, împæratul lui Iuda, când a auzit
sfatul unui profet al lui Dumnezeu. Pe mæsuræ ce citifli,
gândifli-væ la ceea ce afli putea învæfla din reacflia lui Asa. 

Sæ înflelegem scripturile

2 Cronici 15

Turburæri, turbura (vv. 5–6) –
probleme

Cæci un mare numær dintre
oamenii lui Israel au trecut

la el (v. 9) – s-au pus sub con-
ducerea sa

Prada (v. 11) – bunuri obflinu-
te prin luptæ

2 Cronici 15

Asa se supune
sfatului unui profet

A

2 Cronici 11:13–17

Întoarcerea leviflilor

Sæ studiem scripturile

Probleme øi soluflii

Facefli un mic tabel, ca cel
din imagine, care sæ arate
ceea ce a spus profetul
Azaria cæ au greøit oamenii
lui Iuda øi ce ar putea face
ei ca sæ îndrepte situaflia.
Vefli gæsi informafliile nece-
sare completærii tabelului
în 2 Cronici 15:1–7. 

Pentru a urma un profet este nevoie de____

1. Care cuvânt din 2 Cronici 15:8 descrie ceea ce se cere, deseori,
pentru a urma sfatul unui profet? 

2. Ce-au fæcut Asa øi oamenii ca sæ arate cât de mult doreau sæ
se supunæ Domnului? 

3. Descriefli câteva moduri specifice prin care afli putea sæ fifli mai
asemænætori lui Asa øi oamenilor lui. Cum ar putea membrii
Bisericii, în general, sæ fie mai asemænætori lui? 

În 2 Cronici 20, gæsim un alt exemplu de binecuvântæri pe
care le primesc oamenii când îøi pun încrederea în Domnul øi
în profeflii Sæi. De data aceasta, povestirea are loc în timpul
domniei împæratului Iosafat din Iuda. Întreaga povestire a
lui Iosafat, din scripturi, se gæseøte în 2 Cronici 17–20. 

Sæ înflelegem scripturile

2 Cronici 20

Împæræfliile neamurilor (v. 6)
– cei care nu slujesc adeværa-
tului Dumnezeu

Locaø sfânt (v. 8) – templu

Spæimântafli (vv. 15, 17) –
plini de teamæ

O pândæ (v. 22) – atac pe
neaøteptate

Isprævit (v. 23) – distruøi
complet

2 Cronici 20

Iosafat, fiul lui Asa

B

Ce-ar trebui sæ
facæ oamenii

Probleme
în Iuda

A
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2 Cronici 20:7–9 – Promisiunea rugæciunii în templu
Deøi øtim cæ Dumnezeu ne va auzi rugæciunile oriunde ne vom
ruga Lui, în 2 Cronici 20:7–9, Iosafat a cerut sæ se împlineascæ o
promisiune specialæ, care se gæseøte în rugæciunea pentru dedi-
carea templului lui Solomon (vezi 1 Împærafli 8:37–40, 44–45). 

Sæ studiem scripturile

Cum sæ primim ajutor de la Domnul

Întocmifli o listæ cu lucrurile pe care Iosafat øi oamenii sæi le-au
fæcut pentru a primi ajutor de la Domnul când au întâmpinat
mari dificultæfli. 

Dafli un exemplu

Scriefli un exemplu din zilele noastre referitor la modul în care
dumneavoastræ sau cineva despre care afli citit, poate în scripturi,
a aplicat sfatul din 2 Cronici 20:20 øi a dobândit o mærturie
despre acesta. 

Sæ studiem scripturile

Care este problema? 

1. De ce s-a îmbolnævit împæratul Ozia de lepræ? 

2. Ce putem învæfla din felul cum Domnul l-a pedepsit pe Ozia
despre ce simte Domnul cu privire la cheile preofliei øi autoritate?

A

2 Cronici 26:14–21

Ozia devine lepros

B

A

Aproximativ între anii
605–586 î.H, babilonienii au
cucerit nafliunea iudeilor øi
i-au luat pe iudei robi în
Babilon. În timpul acestei
robii (vezi Psalmii 137:1–4),
ei au încælcat legæmintele
fæcute cu Domnul øi au
pierdut, se pare, binecuvân-
tærile promise lor ca parte
a legmântului avraamic. 

O nouæ speranflæ
Cam la cincizeci de ani dupæ invazia babilonianæ, mezii øi perøii
s-au unit pentru a-i învinge pe babilonieni øi pentru a crea un

Sæ studiem scripturile

Întocmifli o listæ

1. Întocmifli o listæ cu ceea ce Domnul a spus urmætoarelor gru-
puri sau despre ele în 2 Cronici 29:1–11: leviflii, „pærinflii
noøtri“ øi „fiilor“. 

2. Cum putem noi aplica sfatul lui Ezechia din 2 Cronici 29:9–11,
astfel încât sæ putem prospera ca un popor înaintea Domnului?
(Vezi, de asemenea, D&L 97:10–21.) 

Sæ studiem scripturile

Comparafli douæ cærfli diferite din scripturi

În 2 Cronici 36:11–16, ni se spune despre perioada de timp în ca-
re Lehi era în Ierusalim. Care este asemænarea dintre versetele
11–16 øi 1 Nefi 1? 

A

2 Cronici 36:11–16

Ticæloøie în Ierusalim

A

2 Cronici 29:1–11

„Nu stafli nepæsætori“ 

imperiu în Asia øi în Orientul Mijlociu. Imperiul medo-persan a
fost condus de un împærat pe nume Cirus, care a fæcut legi care
arætau bunætate faflæ de supuøii sæi, inclusiv faflæ de iudeii din
Babilon. La scurt timp dupæ cucerirea Babilonului, în anul 539
î.H, Cirus a anunflat cæ iudeii din Babilon se vor putea întoarce la
Ierusalim øi vor putea sæ-øi reconstruiascæ templul (vezi 2 Cronici
36:22–23; Ezra 1). Acest anunfl a produs bucurie multor iudei
aflafli în robie. Aøa cum a scris psalmistul: „Dacæ te voi uita,
Ierusalime, sæ-øi uite dreapta mea destoinicia ei!“ (Psalmii 137:5;
vezi, de asemenea, Psalmii 137:6). O nouæ speranflæ s-a næscut în
inimile iudeilor. 

Au existat trei întoarceri importante la Ierusalim: una la aproxi-
mativ 538 î.H, sub conducerea lui Zorobabel, o a doua, aproxi-
mativ între anii 465–425 î.H, sub conducerea lui Ezra øi o a treia,
în 444 î.H, sub conducerea lui Neemia. 

Cartea Ezra
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Sæ ne pregætim sæ studiem cartea Ezra
Ezra a fost preot øi descendent al lui Aaron, fratele lui Moise. El
a fost, de asemenea, numit scrib, care era o persoanæ care studia,
citea øi propovæduia foarte mult scripturile. Ezra a condus al
doilea grup important de iudei înapoi la Ierusalim, în jurul anilor
465–425 î.H. 

Unii l-au numit pe Ezra „tatæl“ iudaismului modern din cauza
accentului pe care l-a pus pe studiul legii (scripturilor). I-a condus
pe iudei într-o perioadæ în care ei au început sæ se preocupe mai
mult de a deveni o bisericæ decât o nafliune. Se pare cæ ori Ezra
a scris o parte din cartea Ezra, ori scriitorul iniflial a citat direct
dintr-o cronicæ scrisæ de Ezra deoarece, în ultimele patru capitole,
Ezra vorbeøte la persoana întâi („eu am spus“, „i-am trimis“ øi
aøa mai departe). 

Dupæ ce repovesteøte povestea lui Cirus care le permite iudei-
lor sæ se întoarcæ în Ierusalim (relatatæ în 2 Cronici 36), Ezra
spune povestea unui grup, condus de Zorobabel, care s-a întors
øi a cæutat sæ reconstruiascæ templul øi sæ restabileascæ modul
de viaflæ iudaic. Acest grup s-a descurajat dar, mai târziu, au
fost încurajafli de profeflii Hagai øi Zaharia sæ termine templul.
Templul reprezintæ unul din cele douæ subiecte pe care a pus
accent Ezra. Cealaltæ idee o constituie importanfla legii sau a
sfintelor cronici pe care le numim scripturi. Ezra a încercat sæ-i
ajute pe iudei sæ devinæ drepfli în totalitate, învæflându-i legea.
Pentru mai multe informaflii despre Ezra, vezi Ghidul pentru
scripturi, „Ezra“. 

Întoarcerea din exil

Carchemiø Haran
Ninive

Arbela
Arpad Alep

Hamat
Tadmor

SipparDamasc

Ierusalim

Babilon
Nippur

Susa

Ezra a folosit drumuri periculoase færæ escortæ militaræ
Întoarcerea din timpul lui Ezra øi Neemia (457–428 î.H) 
Întoarcerea celor exilafli în timpul lui Øeøbaflar øi Zorobabel (537–515 î.H) 
Exilul iudeilor concentrat în zona din jurul Nippurului. 

Fluviul Eufrat

Fluviul Tigru

Ezra 1 relateazæ nu numai cæ Cirus i-a încurajat pe iudei
sæ se întoarcæ la Ierusalim dar, de asemenea, a returnat
toate lucrurile pe care Nebucadneflar le luase din templu øi
pe care le pusese în templul din Babilon. Cirus a simflit cæ
Dumnezeu îl inspira sæ ia aceastæ hotærâre. Hotærârea lui
Cirus a îndeplinit profefliile fæcute de Isaia øi Ieremia (vezi
Isaia 44:28 – 45:1). 

Ezra 1

Cirus împlineøte profeflia

Linia timpului pentru Ezra

586 î.H. Ierusalimul cucerit, majoritatea iudeilor luafli robi în Babilon

539 î.H. Cirus øi medo-perøii înfrâng Babilonul

538 î.H. Cirus hotæræøte cæ iudeii se pot întoarce la Ierusalim øi pot construi un templu 

537 î.H. Primul grup de iudei se întorc la Ierusalim
536 î.H. Reconstrucflia templului a început

530 î.H. Înceteazæ construirea templului

522 î.H. Darius devine împærat al Persiei

520 î.H. Hagai øi Zaharia profeflesc, se reîncepe construcflia templului

516 î.H. Terminarea øi dedicarea templului

486 î.H. Xerxes devine împærat al Persiei

465 î.H. Artaxerxes devine împærat al Persiei

458 î.H. Ezra a mers la Ierusalim

445 î.H. Neemia a mers la Ierusalim, zidul e terminat

580

540

530

520

480

470

460

450

440

Notæ: Datele sunt aproximate. 
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În Ezra 2, se indicæ numærul de oameni care s-au întors la
Ierusalim sub conducerea unui om pe nume Zorobabel, care
era un descendent al împæraflilor lui Iuda øi care a devenit
guvernator al flærii la revenirea iudeilor. Oamenii enumerafli
în acest capitol au fost grupafli în funcflie de oraøul din care
fæceau parte în Israel øi, apoi, în funcflie de familia din acel
oraø. În Ezra 2, se menflioneazæ cæ preoflilor care s-au întors
li s-a cerut sæ cerceteze istoria familiei pentru a dovedi cæ
erau levifli øi cæ puteau oficia în cadrul preofliei. 

În Ezra 3, citim cæ iudeii întorøi în flaræ au început sæ re-
construiascæ templul sub îndrumarea lui Zorobabel øi a lui
Iosua (conducætorul preoflilor). Au început cu altarul, pen-
tru a putea oferi jertfele cerute de legea lui Moise. Apoi, au
fæcut temelia. Când au terminat temelia, au særbætorit. Cei
care øi-au putut aminti de templul lui Solomon au plâns
când au væzut acest templu, deoarece au øtiut cæ nu va fi la
fel de frumos ca cel de care îøi aminteau. 

Preøedintele Brigham Young a spus: „Am terminat un tem-
plu în Kirtland øi unul în Nauvoo; øi nu au sunat clopotele
iadului tot timpul cât am lucarat la ele? Au sunat, în fiecare
sæptæmânæ øi în fiecare zi“ (Journal of Discourses, 8:356).
Ezra 4 demonstreazæ cât de adeværatæ este aceastæ declaraflie.
Un grup de oameni, numifli samariteni, a vrut sæ-i ajute pe
iudei sæ reconstruiascæ templul. Iudeii nu doreau sæ accepte
ajutorul lor, ceea ce i-a mâniat pe samariteni. Din acel mo-
ment, samaritenii au încercat tot ce au putut pentru a opri
construirea templului. 

În Ezra 5–6, se relateazæ cum iudeii au redobândit permi-
siunea de a continua reconstruirea templului în Ierusalim,
dupæ ce samaritenii au reuøit sæ opreascæ proiectul. Profeflii
Hagai øi Zaharia i-au încurajat pe oameni sæ continue sæ

Un samaritean era un descendent al coloniøtilor asi-
rieni øi al israeliflilor. Iudeii îi considerau pe samariteni
necurafli din cauza cæsætoriei în afara legæmântului. 

Ezra 3–6

Construirea Templului

Ezra 2

Cine s-a întors? 

construiascæ chiar dacæ li se ceruse sæ se opreascæ (vezi Ezra
5:1–2). Cei din flaræ care nu erau iudei se întrebau dacæ iu-
deii aveau permisiunea de a construi øi, când iudeii au citat
hotærârea împæratului Cirus ca fiind permisiunea lor, cei
care nu erau iudei i-au scris împæratului Darius øi i-au ce-
rut sæ verifice dacæ hotærârea lui Cirus era adeværatæ. În
Ezra 6, se consemneazæ cæ hotærârea a fost gæsitæ øi Darius
a permis continuarea construcfliei. 

La sfârøitul lui Ezra 6, citim cæ templul a fost terminat
øi dedicat. Dedicarea templului a adus bucurie oamenilor,
deoarece au fost întærifli sæ continue munca la casa lui
Dumnezeu (vezi v. 2). Observafli cæ întâmplærile fericite din
aceste douæ capitole au fost rezultatul voinflei oamenilor de
a se supune sfatului profeflilor Hagai øi Zaharia. 

Ezra 7 îl prezintæ pe preotul Ezra care era, de asemenea, co-
pist øi învæflætor. Lista cu nume din primele cinci versete ale
capitolului 7 ne spune cæ Ezra era un descendent direct al
lui Aaron, fratele lui Moise. Din acest capitol, aflæm, de
asemenea, cæ Artaxerxes i-a permis lui Ezra sæ ducæ un
grup de iudei din Babilon la Ierusalim. Pe lângæ aceasta,
Artaxerxes a fæcut rost de bani pentru templu øi Ezra a luat
lucrurile de valoare din templul din Babilon pe care le-a
înapoiat templului din Ierusalim. Citim, de asemenea, cæ
lui Ezra i s-a dat puterea de a numi judecætori printre oa-
meni, pentru a sluji în guvernul local al iudeilor. 

Sæ studiem scripturile

Sursa puterii lui Ezra

1. Conform relatæri din Ezra 7:10, care sunt trei lucruri pe care
Ezra le-a fæcut? („Legea Domnului“, se referæ la scripturi.) 

2. Explicafli cel puflin douæ beneficii pe care Ezra le-a avut pen-
tru cæ a fæcut aceste lucruri. 

3. Dafli un exemplu de cum putefli face dumneavoastræ fiecare
dintre aceste trei lucruri. 

A

Ezra 7

Ezra – învæflætor al legii

Mare

Altar
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Prima parte din Ezra 8 cuprinde o listæ cu grupurile de oa-
meni care au mers cu Ezra din Babilon la Ierusalim øi nu-
mærul de oameni din fiecare grup. În capitolul 8, se spune
povestea cælætoriei iudeilor la Ierusalim, inclusiv cum ei au
postit øi s-au rugat pentru protecflie pe parcursul cælætoriei
øi cum Domnul le-a auzit rugæciunile øi le-a ræspuns. 

Poate cæ cel mai mare motiv pentru care Israel øi Iuda au
fost împræøtiafli øi duøi în robie a fost faptul cæ preaslæveau
idoli. Ezra øi alfli conducætori iudei au încercat sæ-i opreascæ
pe oameni sæ facæ din nou aceleaøi greøeli, în timp ce se în-
torceau pe pæmântul fægæduit lor. Dar, dupæ cum vefli citi în
Ezra 9–10, mulfli iudei s-au cæsætorit în afara legæmântului,
mærindu-se astfel ispita de a preaslævi idolii sofliilor sau so-
flilor lor. Pe mæsuræ ce citifli aceste douæ capitole, gândifli-væ
cum afli putea pune în practicæ ceea ce væ învaflæ aceste
scrieri despre cæsætoria în legæmânt. 

Ezra 9–10

Cæsætoria cu femei care
nu erau israelite

Ezra 8

Cælætoria la Ierusalim

Cartea Neemia continuæ povestirea care a început în Ezra. În
scripturile timpurii ale iudeilor, Ezra øi Neemia formau o singuræ
carte. Pentru informaflii utile despre Neemia øi cartea Neemia,
vedefli introducerea la Ezra din acest îndrumar de studiu øi
Ghidul pentru scripturi, „Neemia“. 

Sæ ne pregætim sæ studiem Neemia
Pe mæsuræ ce citifli, luafli în considerare simbolismul zidurilor
Ierusalimului, la a cæror înælflare Neemia a lucrat din greu. De ce
era atât de important sæ se construiascæ aceste ziduri? În ce fel
se asemænau zidurile cu iudeii? 

Sæ înflelegem scripturile

Ezra 9

Ezra 10

Ezra 10:9 – „Tremurând din pricina împrejurærii
aceleia øi de ploaie“ 
Incidentul descris în Ezra 10:9 s-a produs în timpul cel mai rece
øi ploios al anului. Oamenii au tremurat din cauza vremii øi, de
asemenea, pentru cæ au simflit cæ Domnul era supærat pe ei din
cauza pæcatelor lor. 

Sæ studiem scripturile

Interviu cu Ezra

Imaginafli-væ cæ suntefli reporter la un ziar în vremea când au
avut loc evenimentele din Ezra 9. Alegefli trei întrebæri pe care afli
dori sæ i le punefli lui Ezra øi scriefli cum credefli cæ ar ræspunde,
având în vedere cele citite în Ezra 9. 

Identificafli principiile pocæinflei

1. Oamenii l-au ascultat pe Ezra øi mulfli au încercat sæ fie mai
drepfli. Notafli în caietele dumneavoastræ øi subliniafli în scrip-
turile dumneavoastræ trei principii ale adeværatei pocæinfle, pe
care le gæsifli în Ezra 10. 

2. Spunefli de ce fiecare principiu pe care l-afli gæsit mai sus este
important în procesul de pocæire. 

B

A

Sæ jure (v. 5) – sæ promitæ

Urâciunile (vv. 1, 11, 14) – lu-
cruri care sunt greøite în ochii
lui Dumnezeu

Neamul sfânt (v. 2) – oamenii
de legæmânt

Amestecat (v. 2) – cæsætorit în
afara legæmântului

Mâhnit (vv. 3–4) – surprins øi
întristat

Smerirea (v. 5) – povara grea

Færædelegi (vv. 6–7, 13) – pæcate

Ræsuflare (vv. 8–9) – speranflæ

Încuscrim (v. 14) – relaflie
apropiatæ

Cartea Neemia
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Cum reacflionafli când auzifli despre problemele cu care oamenii
se confruntæ în zona dumneavoastræ sau în diferite pærfli ale
lumii? Neemia 1 consemneazæ ceea ce a fæcut Neemia când
a auzit de suferinfla altora. 

Sæ înflelegem scripturile

Neemia 1

Sæ studiem scripturile

Gæsifli cuvinte importante

Alegefli patru cuvinte din Neemia 1, care credefli dumneavoastræ
cæ sunt cele mai importante. Alegefli cel puflin un cuvânt care
descrie acfliunile lui Neemia øi unul care este important cu privire
la ceea ce a spus el. Explicafli de ce afli ales acele cuvinte. 

Domnul a ræspuns rugæciunii lui Neemia din Neemia 1.
Neemia 2 relateazæ cæ Neemia a avut ocazia de a-i împærtæøi
împæratului Artaxerxes de ce era trist øi cæ inima împæratului
a devenit blândæ faflæ de el. Apoi, împæratul i-a permis lui
Neemia sæ se întoarcæ la Ierusalim pentru a ajuta la recon-
struirea zidurilor oraøului. Artaxerxes a oferit chiar ajutor
financiar øi i-a dat lui Neemia scrisori pentru a le duce gu-
vernatorilor provinciilor, pentru a le demonstra cæ Neemia
avea aprobarea împæratului. Cu permisiunea împæratului
Artaxerxes, Neemia a cælætorit la Ierusalim, a analizat si-
tuaflia øi a înfleles mai mult ca niciodatæ cæ trebuia sæ ajute
la construirea zidurilor Ierusalimului. 

Neemia 2

Neemia merge la Ierusalim

A

Cari mai ræmæseseræ din ro-
bie (vv. 2–3) – care supravie-
fluiseræ

Cei ce-au mai ræmas (v. 3) –
supraviefluitorii

Nenorocire (v. 3) – necaz

Ocaræ (v. 3) – reproø

Sæ ia aminte urechea ta (vv.
6, 11) – sæ asculfli cu deosebitæ
atenflie

Omului acesta (v. 11) –
împæratul

Neemia 1

Rugæciunea lui Neemia

Sæ studiem scripturile

Un exemplu de credinflæ

1. Ce a spus Neemia pentru a-i încuraja pe oameni? 

2. Cum au ræspuns oamenii? 

3. Cum a ræspuns Neemia celor „batjocoritori“? 

4. Cum putem noi pune în practicæ ceea ce a fæcut Neemia atunci
când încercæm sæ îndeplinim ceea ce Domnul sau slujitorii Sæi
ne cer sæ facem? 

A

Ierusalimul în vremea lui Neemia

Poarta peøtilor
Poarta oilor

Locul templului

Poarta adunærii

Poarta de la ræsærit

Poarta cailor

Poarta væii

Poarta izvorului
Scæri care coboaræ din

oraøul lui David

Imperiul Persan 500 î.H

Tracia
Macedonia Marea Neagræ

Bizanfl

TarsCicilia

Hirc
an

ia

Cipru

Tir
Ierusalim

Moful

Arabia

Marea Arabiei

Damasc

Armenia

Asiria Media

Babilon

Sogdiana

Bactria

Ariafiinutul parflilor

Drangiana
Arachosia

Persepo is
fiinutul perøilor Carmania

Gedrosia
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Aral
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Susa 

Chorasmia

Marea 
CaspicæFluviul Eufrat

Golful Persic

Fluviul Tigru

Egipt
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Marea Mediteranæ
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Frigia
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În Neemia 3, sunt menflionate numele øi grupurile de oameni
care au lucrat la reconstruirea zidurilor Ierusalimului øi se
spune la ce parte a zidului au lucrat. 

În Neemia 4, se spune cum Sanbalat, dregætorul samarite-
nilor, a continuat sæ ia în derâdere øi sæ se opunæ recon-
struirii zidurilor Ierusalimului. Când a aflat cæ nu poate
opri lucrarea prin a-øi bate joc de oameni, a încercat sæ-i
atace fizic pe lucrætori pentru a-i determina sæ renunfle. Dar
Neemia øi poporul s-au rugat pentru ajutorul Domnului øi
i-au pus pe jumætate din lucrætori „de pazæ“. Domnul i-a
protejat pentru a-øi putea continua munca lor. Aceøti iudei
au avut mare credinflæ în Domnul chiar în mijlocul ironiilor
diavoleøti øi în fafla opozifliei faflæ de faptele lor bune. 

În Neemia 5, se spune cæ Neemia, la fel ca øi regele Beniamin
din Cartea lui Mormon (vezi Mosia 2), øi-a condus oamenii
færæ a-i supune birurilor. A stabilit, de asemenea, legi care îi
împiedica pe iudei sæ cearæ unul altuia o dobândæ mare (nu-
mite „camætæ“) pentru împrumuturi, oprind astfel obiceiu-
rile iudeilor de ai transforma în robi pe alfli iudei care le
erau datori. 

Uneori, poate fi dificil sæ ne dæm seama cine vrea cu adeværat
ce-i mai bun pentru noi. Oamenii care au intenflii rele pot
încerca sæ ne înøele, astfel încât ei sæ câøtige de pe urma ne-
norocirii noastre. Totuøi, dacæ suntem supuøi lui Dumnezeu øi

Neemia 6

Neemia terminæ zidurile

Neemia 5

Neemia: un mare conducætor

Neemia 3–4

Constructorii
întâmpinæ opoziflie

ne încredem în îndrumarea Spiritului, putem evita sæ fim
induøi în eroare. În Neemia 6, se spune ce a fæcut Neemia
într-o situaflie în care alflii au cæutat sæ-i facæ ræu øi sæ-i
distrugæ lucrarea. 

Sæ înflelegem scripturile

Neemia 6

Neemia 6:10–13 – De ce nu voia Neemia sæ intre
în templu? 
Øemaia øi acfliunea sa de a se închide în casæ fæceau parte din pla-
nul de a opri eforturile lui Neemia. Øemaia a fæcut sæ paræ ca øi
cum viafla lui Neemia era în pericol øi i-a spus lui Neemia cæ ar
trebui sæ meargæ la templu, sæ se apuce de coarnele altarului øi
sæ implore ca viafla sæ-i fie protejatæ, aceasta fiind un fapt despre
care se vorbea în legea lui Moise (vezi Exodul 21:14; 1 Împærafli
1:50–51; 2:28; 2 Împærafli 11:15). Neemia øi-a dat seama cæ era un
complot împotriva sa øi a ales sæ se încreadæ în Domnul pentru
protecflie. Un alt motiv pentru care Neemia nu a intrat în templu
a fost acela cæ el nu era preot. Øemaia øi alflii au sperat sæ distru-
gæ reputaflia lui Neemia în fafla oamenilor, dar nu au reuøit. 

Sæ studiem scripturile

Evitafli inducerea în eroare

1. Numifli oamenii din Neemia 6 care au încercat sæ-i facæ ræu lui
Neemia øi explicafli cum. 

2. Ce lucruri a fæcut Neemia pentru a evita sæ cadæ în
„capcanele“ lor? 

3. Scriefli ceea ce ne spun urmætoarele scripturi despre ceea ce
putem face noi pentru a evita sæ fim înøelafli: Helaman 3:29–30;
Doctrinæ øi legæminte 43:2–6; 46:7–8; Joseph Smith – Matei 1:37. 

Neemia 7 este o cronicæ a oamenilor care au venit la Ierusalim
cu Zorobabel (vezi Ezra 2). La fel ca în Ezra, Neemia 7 men-
flioneazæ cæ celor care nu puteau sæ arate prin genealogie cæ
erau urmaøi ai leviflilor nu le era permis sæ primeascæ preoflia.

Neemia 7

Numele celor care s-au întors

A

Spærturæ (v. 1) – gæuri,
cræpæturi

Am cunoscut (vv. 12, 16) –
mi-am dat seama

Sæ mæ umple de ocaræ (v. 13)
– sæ mæ vorbeascæ de ræu
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În ce fel ar fi viafla dumnea-
voastræ diferitæ dacæ nu afli
putea auzi, citi sau avea
vreodatæ un volum de
scripturi? În vremea lui
Neemia, scripturile erau
scrise de mânæ pe suluri,
astfel cæ era nevoie de un
mare efort øi sacrificiu pen-
tru a obfline una. Oricine
deflinea un exemplar com-
plet era considerat norocos.

Oamenii din vremea lui Neemia nu au citit sau auzit de
scripturi timp de mulfli ani. Pe mæsuræ ce citifli Neemia 8,
comparafli ceea ce au simflit øi ce au fæcut oamenii când au
auzit scripturile cu ceea ce simflifli øi facefli dumneavoastræ
când avefli ocazia sæ citifli sau sæ auzifli scripturile.

Sæ înflelegem scripturile

Neemia 8

Neemia 8:13–18 – Au citit în scripturi cæ ar trebui
sæ locuiascæ în „corturi“ 

Iudeii din vremea lui Ezra au
descoperit în scripturi porunca
de „a locui în corturi“. Porunca
se referæ la særbætoarea corturi-
lor, care era o særbætoare sacræ pe
care Domnul a dat-o la început
lui Moise øi copiilor lui Israel
(vezi Leviticul 23:33–44).

Sæ studiem scripturile

Gæsifli cuvinte importante

1. Citifli Neemia 8:2–12 øi facefli o listæ cu acele cuvinte care credefli
cæ descriu cel mai bine ce au simflit oamenii când l-au auzit pe

A

A fost cu luare aminte (v. 3) –
a ascultat cu atenflie

Desluøit (v. 8) – clar

Dregætorul (v. 9) – guvernatorul

Nu væ mâhnifli (v. 11) – nu fifli
îndurerafli

Neemia 8

Ezra le citeøte oamenilor
scripturile

Ezra citindu-le øi explicându-le scripturile. Putefli sæ subliniafli
aceste cuvinte în scripturile dumneavoastræ. 

2. Alegefli unul dintre cuvintele pe care le-afli scris în lista dum-
neavoastræ øi relatafli un moment în care afli avut aceleaøi sen-
timente sau alegefli un cuvânt din listæ øi spunefli de ce credefli
cæ oamenii au ræspuns în felul acela când Ezra i-a învæflat din
scripturi. 

3. Care cuvinte din Neemia 8:2–12 credefli cæ descriu ceea ce a
fæcut Ezra pentru a-i ajuta pe oameni sæ cunoascæ minunæflia
scripturilor? 

Citim în Cartea lui Mormon cæ „predicarea cuvântului...
avusese un efect mult mai puternic asupra minflilor poporu-
lui, decât sabia sau orice altceva“ (Alma 31:5). Neemia 9–10
cuprind exemple legate de acest adevær. 

În Neemia 9, citim cæ, deoarece au auzit cuvântul lui
Dumnezeu (vezi Neemia 8), oamenii au postit, øi-au mærtu-
risit pæcatele øi L-au preaslævit pe Domnul. Atunci preoflii
le-au fæcut oamenilor o scurtæ prezentare a istoriei lor din
vremea lui Avraam, arætându-le cât de milos a fost Domnul
cu ei pânæ în zilele lor. 

În Neemia 10, citim cæ preoflii au fæcut legæmântul sæ pæs-
treze poruncile în totalitate. Restul oamenilor au urmat
exemplul preoflilor lor øi au fæcut, de asemenea, acest legæ-
mânt. Evenimentele consemnate în capitolele 9–10 ne aratæ
câteva din binecuvântærile pe care ni le aduc citirea, studie-
rea, meditarea øi aplicarea scripturilor în vieflile noastre. 

În Neemia 11, sunt enumerate numele conducætorilor oa-
menilor din Israel øi ale acelora dintre ei care au fost desem-
nafli sæ locuiascæ în Ierusalim. Capitolul 11 îi menflioneazæ,
de asemenea, pe alflii care au fost desemnafli sæ locuiascæ în
alte oraøe din flaræ. 

Prima secfliune din Neemia 12 cuprinde numele preoflilor øi
leviflilor (deflinætorii preofliei) care s-au întors la Ierusalim
cu grupul lui Zorobabel (vv. 1–9). Urmætoarea secfliune
confline numele preoflilor øi leviflilor, din vremea lui Neemia,
care erau descendenfli ai grupului original (vv. 10–26). În

Neemia 11–12

Dedicarea zidului

Neemia 9–10

Puterea cuvântului

129



restul capitolului, se vorbeøte despre dedicarea zidurilor
Ierusalimului (vv. 27–47).

Neemia 13

Neemia continuæ sæ predice
pocæinfla

Povestea unei eroine iudaice
Estera nu a scris cartea Estera, dar întreaga ei poveste se gæseøte
în carte. Întâmplarea a avut loc în timpul când mulfli iudei se
aflau în Persia (aproximativ 460–430 î.H) øi ni se spune cum ac-
fliunile curajoase ale Esterei i-au salvat pe oameni de la distruge-
re. Iudeii încæ mai særbætoresc acest minunat eveniment printr-o
særbætoare veselæ, pe care o numesc Purim. Iudeii recitesc aceas-
tæ poveste; unii dintre oameni bat din palme øi îi aclamæ pe eroi
øi îi blestemæ pe ticæloøi. Deoarece cartea Estera este o povestire,
secfliunile „Sæ înflelegem scripturile“ øi „Sæ studiem scripturile“
se referæ la întreaga carte. Pentru mai multe informaflii despre
cartea Estera, vezi Ghidul pentru scripturi, „Estera“. 

Sæ ne pregætim sæ studiem Estera
Cirus a fost primul împærat al Imperiului Persan. A fost urmat
de fiul sæu, Cambineze, care a domnit o perioadæ de timp scur-
tæ. Dupæ moartea lui Cambineze, un om pe nume Darius a fost
împærat timp de mulfli ani. Dupæ ce Darius a murit, fiul sæu,
Xerxes a domnit ca al patrulea împærat al Imperiului Persan.
Xerxes, care era numele sæu grec, este cunoscut în cartea Estera
pe numele sæu persan, Ahaøveroø. 

Deøi în Biblia dumneavoastræ Estera urmeazæ dupæ Neemia,
evenimentele din Estera s-au petrecut de fapt cam cu treizeci de
ani înainte de evenimentele din Neemia. Xerxes sau Ahaøveroø
era împæratul din vremea lui Neemia, care, se pare, a fost aøa de
prietenos cu Neemia øi cu iudeii. Poate din cauza celor întâm-
plate în cartea Estera. Dacæ evenimentele din Estera nu ar fi
avut loc, poate cæ n-ar fi existat cartea lui Neemia! 

Sæ înflelegem scripturile

Estera 1

Felurite (v. 7) – diverse

Beløug (v. 7) – abundenflæ

Silit (v. 8) – obligat

Voia (v. 8) – dorinfla

Fameni (vv. 12, 15) – dregæ-
tori care se îngrijeau de inte-
resele împæratului

Înflelepflii care cunoøteau
obiceiurile vremii (v. 13) –
astrologi

Disprefl (v. 18) – lipsæ de respect

Nu trebuie sæ se calce (v. 19)
– sæ nu se schimbe

Vrednicia de împæræteasæ
(v. 19) – statutul øi bunurile

La un timp dupæ dedicarea zidurilor Ierusalimului, Neemia
s-a întors sæ fie cu împæratul Artaxerxes în Babilon. În
Neemia 13, ni se relateazæ ce a gæsit când s-a întors la
Ierusalim. Trei lucruri l-au dezamægit mult: (1) unui stræin,
care nu credea în Dumnezeul lui Israel, i-a fost permis sæ
locuiascæ în casa Domnului, (2) oamenii nu pæstrau ziua de
Sabat sfântæ, (3) oamenii – chiar øi preoflii øi leviflii – se cæ-
sætoriseræ în afara legæmântului. Neemia i-a încurajat pe
oameni sæ fie credincioøi Domnului, pæzind aceste porunci.
Noi, de asemenea, arætæm astæzi credinfla noastræ faflæ de
Dumnezeu, mergând la templu demni, pæstrând ziua de sa-
bat sfântæ øi cæsætorindu-ne în legæmânt. 

Estera 2

Estera 3

Estera 4

Îngrozitæ (v. 4) – foarte întris-
tatæ sau îndureratæ

Toiagul împærætesc (v. 11) –
un obiect care simbolizeazæ
autoritatea

A crezut prea puflin (v. 6) – a
respins porunca

Sorflul (v. 7) – ceva care îfli
permite sæ alegi un numær la
întâmplare, ca un zar

Deosebite (v. 8) – diferite

Sæ-l lase liniøtit (v. 8) – sæ
permitæ, sæ tolereze

Sæ li se prade averile (v. 13) – sæ
li se ia bunurile ca recompensæ

Îngrozitæ (v. 15) – confuzæ

Potolit (v. 1) – calmat

Nu øi-a fæcut cunoscut nici
poporul, nici naøterea (vv. 10,
20) – nu a spus din care grup
de oameni fæcea parte

O oprise (vv. 10, 20) – îi po-
runcise

Biruifli de supærare (v. 21) –
mâniafli

Sæ întindæ mâna (v. 21) – sæ
omoare

A dat de øtire (v. 22) – i-a spus

Cercetat (v. 23) – investigat

Cartea Estera
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Estera 5

Estera 6

Estera 7

Estera 8

Estera 9

Estera 10

Sæ studiem scripturile

Folosifli exemplele lor

Scriefli ceea ce credefli cæ o persoanæ de vârsta dumneavoastræ ar
putea sæ învefle din exemplele urmætorilor trei oameni din cartea

A

Bir (v. 1) – taxæ

Dimpotrivæ (v. 1) – opusul

Au luat (v. 27) – au stabilit

Întærind (vv. 31–32) – stabilind

Urmærile ræutæflii (v. 3) –ur-
mærile planului ræu

Are de gând (v. 5) – intenflio-
neazæ

S-a potolit (v. 10) – s-a calmat

Haina (vv. 8–11) – obiect de
îmbræcæminte

Cererea (vv. 6–8) – dorinfla

Sæ se stæpâneascæ (v. 10) – sæ
se controleze

N-au nici un prefl pentru mi-
ne (v. 13) – nu mæ ajutæ cu ni-
mic

De ce li se întâmplæ lucruri rele oamenilor
buni? 

În fiecare zi, oamenii trec prin tra-
gedii øi suferinfle. Cei dragi mor sau
sunt afectafli pe viaflæ de boli, acci-
dente sau dezastre naturale. Cum
poate Dumnezeu sæ permitæ ca toa-
te aceste lucruri sæ se întâmple?
Cum este posibil ca aceste lucruri
sæ li se întâmple øi celor care-L slu-
jesc pe Domnul cu sârguinflæ? Oare
Dumnezeu produce toatæ aceastæ
suferinflæ, durere øi moarte? 

Abordând astfel de întrebæri, preøedintele Spencer W. Kimball
a spus: 

„Ræspundefli dacæ putefli. Eu nu pot, deøi øtiu cæ Dumnezeu are
un rol important în vieflile noastre, nu øtiu cât de multe face sæ se
întâmple øi cât de multe permite. Oricare ar fi ræspunsul la aceas-
tæ întrebare, mai existæ unul al cærui ræspuns îl øtiu cu siguranflæ. 

Ar fi putut Domnul sæ împiedice aceste tragedii? Ræspunsul este
da. Domnul este atotputernic, având toatæ puterea sæ ne contro-
leze vieflile, sæ ne scuteascæ de durere, sæ ne previnæ de toate

Estera: împæræteasa Vasti, Mardoheu øi Estera. Includefli pentru
fiecare persoanæ exemple specifice øi referinfle din scripturi. 

Un important verset de reflinut

1. Citifli Estera 4:14 øi scriefli-l apoi cu propriile cuvinte. 

2. Întrebarea pe care Mardoheu a adresat-o Esterei, în Estera 4:14,
ar putea la fel de bine sæ væ fie adresatæ dumneavoastræ astæzi.
Preøedintele Ezra Taft Benson a ajutat la gæsirea unui ræspuns
la aceastæ întrebare când a spus: „Timp de aproape øase mii
de ani, Dumnezeu v-a rezervat pentru a væ face apariflia în zi-
lele din urmæ, înainte de a Doua Venire a Domnului. Unele
persoane vor cædea, dar împæræflia lui Dumnezeu va ræmâne
intactæ pentru a-i ura bun venit conducætorului ei – Însuøi
Isus Hristos. Deøi generaflia noastræ se poate compara ca ræu-
tate cu cei din zilele lui Noe, când Domnul a curæflat pæmântul
prin potop, situaflia este diferitæ de data aceasta . Diferenfla
constæ în faptul cæ Dumnezeu a pæstrat pentru partea finalæ
pe câfliva dintre cei mai puternici copii, care vor ajuta la con-
ducerea triumfætoare a imperiului. Aici intervenifli dumnea-
voastræ, deoarece suntefli generaflia care trebuie sæ fie pregætitæ
sæ væ întâmpinafli Dumnezeul“ (The Teachings of Ezra Taft
Benson [1988], pp. 104–105). 

Preøedintele Benson a spus, de asemenea: „În toate timpurile,
profeflii au privit prin tunelurile timpului la ziua noastræ. Miliarde
de decedafli øi cei care urmeazæ sæ se nascæ se uitæ la noi. Sæ nu fa-
cefli vreo greøealæ – suntefli o generaflie aleasæ. Niciodatæ nu s-a
aøteptat mai mult de la cei credincioøi, într-o perioadæ de timp
atât de scurtæ, decât se aøteaptæ de la noi“ (Teachings of Ezra Taft
Benson, p. 105). Scriefli o introducere în jurnalul dumneavoastræ
cætre clasa dumneavoastræ în care spunefli clasei de ce este impor-
tant ca ei sæ-øi aminteascæ cæ au venit în împæræflie „pentru o vre-
me ca aceasta“. 

B

accidentele, sæ conducæ toate avioanele øi maøinile, sæ ne hræ-
neascæ, protejeze, scuteascæ de muncæ, de efort, de boalæ, chiar
de moarte, dacæ va voi El. Dar El nu va voi“ (Faith Precedes the
Miracle [1972], p. 96). 

De ce nu ne protejeazæ øi nu ne scuteøte Domnul de toate încer-
cærile øi opozifliile pe care viafla ni le oferæ (vezi Avraam 3:25)?
Fæcând aceasta ne va întæri sau ne va slæbi? 

Cartea Iov trateazæ întrebæri dificile. Iov spune povestea unui om
drept care suferæ enorm. Cum face faflæ încercærii sale øi ce învaflæ
din experienflele sale pot fi pentru noi lecflii importante despre
suferinfla noastræ øi necazurile celor din jurul nostru. Domnul
a folosit povestirea lui Iov pentru a-l învæfla pe profetul Joseph
Smith despre suferinflæ într-un moment în care profetul era în
închisoarea din Liberty øi se întreba de ce suferea (vezi D&L
121:1–33). Pe mæsuræ ce citifli Iov, gândifli-væ la ceea ce învæflafli
despre planul Tatælui Ceresc øi la scopul suferinflei în acest plan. 

Sæ ne pregætim sæ studiem Iov
Deøi øtim foarte pufline despre Iov, el a træit, probabil, în vremea
patriarhilor (Avraam, Isac øi Iacov). Cartea sa este pusæ în secfliu-
nea „poeme“ din Biblie, deoarece povestea este spusæ într-un
mod poetic, fæcând-o poate una dintre cele mai dificile cærfli de
citit øi de înfleles din Vechiul Testament. Totuøi, poezia, ajutæ ca

Cartea Iov
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povestirea sæ fie mai plinæ de sentimente. Având în vedere cæ
poezia este menitæ sæ fie cititæ cu voce tare, putefli citi cu glas ta-
re câteva versete care væ plac pentru a vedea dacæ aceasta væ
ajutæ sæ înflelegefli sentimentele øi semnificaflia poveøtii lui Iov.
Rezumatul cærflii lui Iov, se gæseøte în Ghidul pentru scripturi,
„Iov“. 

Cum reacflionafli când vi se întâmplæ ceva ræu? Ce gândifli
atunci despre Dumnezeu? Avefli sentimente diferite faflæ
de Dumnezeu sau faflæ de dumneavoastræ înøivæ dacæ se în-
tâmplæ un lucru ræu øi stifli cæ „nu afli fæcut nimic ræu“? În
Iov 1, ni se spune cum a reacflionat Iov la ceea ce i s-a în-
tâmplat. Gândifli-væ cum afli reacfliona dumneavoastræ în
aceeaøi situaflie. 

Sæ înflelegem scripturile

Iov 1

Iov 1:6–12 – Face Dumnezeu înflelegeri cu Satana? 
Bineînfleles cæ Domnul are putere asupra Satanei øi nu trebuie
sæ se „tocmeascæ“ cu el. În Iov 1:6–12, învæflæm cæ Domnul era
încântat de felul în care træia Iov, dar i-a permis totuøi Satanei sæ
ispiteascæ øi sæ punæ la încercare pe Iov. În Iov 2, este relatatæ o
situaflie asemænætoare. Observafli cæ, în ambele situaflii în care Iov
a fost încercat, Domnul a stabilit „regulile“ cu privire la ceea ce
putea øi nu putea sæ facæ Satana. Putem fi încrezætori øtiind cæ,
atât timp cât suntem credincioøi Domnului, El nu-i va îngædui
niciodatæ Satanei sæ ne supunæ mai multor încercæri decât sun-
tem în stare sæ suportæm (vezi 1 Corinteni 10:13). 

Sæ studiem scripturile

Scriefli o scrisoare de recomandare
pentru Iov

Dacæ Iov ar fi dorit sæ-øi ia o slujbæ øi v-ar fi rugat pe dumnea-
voastræ sæ scriefli o scrisoare de recomandare despre el, ce afli fi
spus despre el conform celor citite în Iov 1? 

Acelaøi sau diferit? 

Descriefli cum a reacflionat Iov faflæ de ce i s-a întâmplat øi facefli
o comparaflie între reacflia sa øi modul în care credefli cæ ar fi
reacflionat oamenii drepfli. 

B

A

Curat (vv. 1, 8) – neprihænit

Se abætea (vv. 1, 8) – evita

Sfinflea (v. 5) – fæcut curat
înaintea Domnului prin rân-
duieli

Înøirafli în trei cete (v. 17) –
au format trei grupuri

N-a vorbit nimic necuviin-
cios (v. 22) – n-a acuzat

Iov 1

Iov pierde totul, cu excepflia... 
Iov a trecut testul la care a fost supus în Iov 1, dar Domnul
i-a permis Satanei sæ-l asupreascæ øi mai mult. În Iov 2, se
arætæ din nou cum a reacflionat Iov în fafla încercærilor. 

Sæ înflelegem scripturile

Iov 2

Sæ studiem scripturile

Pærerea dumneavoastræ

Din toate câte i s-au întâmplat lui Iov în 1 øi 2 Iov, scriefli despre
un singur lucru, care ar fi cel mai greu de înfruntat pentru dum-
neavoastræ øi explicafli de ce credefli cæ ar fi aøa de greu. 

Deøi Iov nu-L acuza pe Dumnezeu pentru problemele sale,
în Iov 3 ni se dæ o idee despre cât de descurajat era. 

Sæ înflelegem scripturile

Iov 3

Sæ studiem scripturile

Gæsifli cuvinte simbolice

Întocmifli o listæ cu trei cuvinte din Iov 3 care credefli cæ descriu
cum s-a simflit Iov øi explicafli de ce afli ales acele cuvinte. 

A

Stearpæ (v. 7) – singuræ

Iov 3

De ce m-am mai næscut? 

A

Se flinea tare în neprihænirea
lui (v. 3) – ræmânea credincios

Neclintit în neprihænirea ta
(v. 9) – credincios

Nu l-au cunoscut (v. 12) – nu
l-au recunoscut

Durerea (v. 13) – tristefle øi
mare supærare

Iov 2

Mai multe încercæri pentru Iov
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Iov 4–31 cuprinde conversafliile dintre Iov øi trei prieteni
care au venit sæ-l vadæ (vezi Iov 2:11–13). Fiecare prieten,
în felul lui, i-a spus lui Iov cæ Dumnezeu îi pedepseøte pe
pæcætoøi, astfel cæ Iov trebuie sæ fi pæcætuit. Totuøi, øtifli din
ce-afli învæflat în Iov 1 cæ Iov nu a pæcætuit. Când Iov a în-
cercat sæ se apere pe el øi neprihænirea sa, aceøti „prieteni“
l-au acuzat de mândrie. Iov le-a explicat cæ øtia mulfli oa-
meni ræi care nu fuseseræ pedepsifli aøa cum a fost pedepsit
el. „Prietenii“ i-au ræspuns încurajându-l sæ se pocæiascæ
pentru ca Dumnezeu sæ-i îndepærteze încercærile. Dar Iov a
continuat sæ susflinæ cæ nu se face vinovat de nici un ræu. 

Sæ studiem scripturile

Scripturæ de bazæ – Iov 19:25–26

1. Citifli Iov 14:14, gæsifli o întrebare pe care a pus-o Iov øi scriefli
întrebarea în caiete. Apoi citifli Iov 19:23–27 øi facefli un rezumat
al ræspunsului la aceastæ întrebare dat mai târziu de Iov. 

2. De ce credefli cæ mærturia lui Iov din Iov 19:25–26 a fost atât
de importantæ pentru el la timpul când a spus-o? 

În Iov 32–37, sunt relatate cuvintele unui om pe nume Elihu.
Nu suntem siguri când s-a alæturat celorlalfli dar, se pare cæ
a ascultat conversaflia dintre Iov øi ceilalfli trei bærbafli. Nu
a vorbit deoarece era mai tânær øi îi respecta pe cei mai în
vârstæ (vezi Iov 32:4). Când Elihu a ales, în cele din urmæ,
sæ vorbeascæ, l-a criticat pe Iov, deoarece Iov susflinea cæ este
nevinovat. Elihu credea cæ, prin afirmaflia sa cæ era nevino-
vat, Iov sugera cæ Dumnezeu era nedrept sau imperfect dacæ
permitea ca el sæ sufere. Elihu i-a criticat øi pe prietenii lui
Iov pentru cæ nu i-au dat, de fapt, lui Iov nici un ræspuns cu
privire la motivul suferinflei lui, ci doar l-au acuzat ca pe un
pæcætos. Elihu oferæ un al treilea punct de vedere. A proclamat
mæreflia lui Dumnezeu øi incapacitatea omului de a înflelege
mintea lui Dumnezeu într-un fel care sæ ofere o explicaflie
pentru tot ce se întâmplæ. A sugerat cæ suferinfla nu este în-
totdeauna o pedeapsæ pentru pæcat. Dat fiind cæ Dumnezeu

Iov 32–37

Un al patrulea prieten

A

Iov 4–31

Prietenii lui Iov îl sfætuiesc

face lucruri bune pentru copiii Sæi, suferinfla ar putea sæ fie
într-un fel de folos unei persoane. 

În cele din urmæ, Domnul a ræspuns rugæciunii lui Iov. Se
pare totuøi cæ nu a ræspuns întrebærilor lui Iov øi ale priete-
nilor sæi, cum ar fi: De ce suferea Iov? În schimb, Domnul
a oferit ræspunsuri sub forma a mai multe întrebæri.
Ræspunsurile la întrebærile Domnului ne oferæ perspective
despre Dumnezeu øi viaflæ, care sunt foarte importante pen-
tru oamenii care se confruntæ cu încercæri în vieflile lor. 

Vorbind despre provocærile vieflii, vârstnicul Richard G.
Scott a spus: 

„Când væ confruntafli cu necazuri, putefli fi determinafli sæ
punefli multe întrebæri. Unele au un scop util; altele nu. Sæ
întrebafli: De ce a trebuit ca aceasta sæ mi se întâmple mie?
De ce trebuie sæ sufær aceasta acum? Ce-am fæcut sæ merit
aceasta? væ va conduce pe cæræri întunecate. Nu foloseøte
la nimic sæ væ punefli întrebæri care reflectæ opoziflie faflæ de
voinfla lui Dumnezeu. Mai degrabæ întrebafli-væ: Ce fac eu
acum? Ce pot învæfla din aceastæ experienflæ? Ce trebuie sæ
schimb? Pe cine pot sæ ajut? Cum îmi pot aminti de multele
mele binecuvântæri la vreme de încercare?...

Aceastæ viaflæ este o experienflæ în care trebuie sæ dovedim
profundæ încredere – încredere în Isus Hristos, încredere în
învæflæturile Sale, încredere în capacitatea noastræ de a fi
conduøi de Duhul Sfânt pentru a ne supune acelor învæflæ-
turi... Sæ te încrezi înseamnæ sæ te supui de bunæ voie, færæ
sæ cunoøti rezultatul de la început (vezi Proverbele 3:5–7).
Pentru a da rezultate, încrederea dumneavoastræ în Domnul
trebuie sæ fie mai puternicæ øi mai trainicæ decât încrederea
în propriile dumneavoastræ sentimente øi experienfle“ (în
Conference Report, oct. 1995, pp. 18–19, sau Ensign, nov.
1995, p. 17).

Iov 38–39 ne dæ o idee despre ceea ce îl va ajuta pe Iov sæ
aibæ mai multæ încredere în Domnul, astfel încât sæ fie mai
încrezætor în faptul cæ indiferent de încercærile prin care va
trece acestea vor fi spre binele sæu. 

Sæ înflelegem scripturile

Iov 38

Încinge-fli mijlocul (v. 3) –
pregæteøte-te

S-a aruncat (v. 8) – a venit

Ai cuprins cu privirea (v. 18)
– ai înfleles mærimea

Gæinuøa, Orionul, semnele
zodiacului, Ursul Mare (vv.
31–32) – constelaflii

Iov 38–39

Domnul vorbeøte
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Sæ studiem scripturile

Ræspundefli la întrebærile Domnului

1. Cum afli ræspunde dumneavoastræ întrebærilor pe care Domnul
le-a pus lui Iov? 

2. Spunefli ce credefli cæ ar fi trebuit Iov sæ învefle pe mæsuræ ce
ræspundea întrebærilor Domnului. 

Cum væ simflifli când începefli sæ înflelegefli cu adeværat mæreflia
lui Dumnezeu?

În Iov 40, sunt consemnate ræspunsurile lui Iov la între-
bærile Domnului atunci când a avut ocazia sæ ræspundæ
pe scurt Domnului (vezi Iov 38–39). Iov øi-a exprimat
simplu umilinfla ca ræspuns la ceea ce i-a spus Domnul.
Atunci Domnul a continuat sæ-l învefle pe Iov pânæ la
sfârøitul capitolului 41. Mesajul Domnului s-a asemænat
mult cu mesajul din capitolele 38–39, øi anume, cæ
Domnul controleazæ toate lucrurile øi toate vor fi pentru
fericirea øi binecuvântarea noastræ pe mæsuræ ce suntem
umili øi supuøi. 

În Iov 42, se consemneazæ cæ Iov a vorbit din nou relatând
ceea ce a învæflat de la Domnul øi ce crede cu privire la ceea
ce a învæflat. Apoi, Domnul le-a spus prietenilor lui Iov sæ
se pocæiascæ. Ultimele câteva versete ne spun ce s-a întâm-
plat în cele din urmæ cu Iov. 

Iov 40–42

Iov trece testul

A

O veche carte de imnuri
Psalmii sunt o colecflie de poeme sacre care reprezintæ laude øi
rugæciuni înælflate lui Dumnezeu. În ebraicæ, titlul acestei cærfli,
Telhillim, înseamnæ „laude“. În greacæ, titlul acestei cærfli este
Psalmii, care înseamnæ „cântece”. Majoritatea poemelor din aceas-
tæ carte au fost scrise sub formæ de cântece øi au fost compuse
pentru a fi interpretate cu acompaniamentul unor instrumente cu
coarde. Cântatul fæcea parte din cadrul ceremoniilor de preaslæ-
vire din templu øi al evenimentelor publice, ca funeralii, cæsæto-
rii øi alte særbætori. 

Sæ înflelegem scripturile

Iov 42

Iov 42:6 – Este bine sæ te uræøti? 
Când, în Iov 42:6, Iov a spus cæ îi este scârbæ de el însuøi, el ex-
prima într-o manieræ poeticæ cæ îi pærea într-adevær ræu pentru
comportamentul mândru din trecut. Aceastæ remuøcare constituie
o parte importantæ a pocæinflei øi a creøterii pentru a deveni mai
asemænætori lui Dumnezeu. 

Sæ studiem scripturile

Spunefli cu propriile cuvinte

Scriefli Iov 42:5 cu propriile dumneavoastræ cuvinte øi scriefli apoi
un paragraf care sæ exprime ceea ce credefli cæ ar fi vrut Iov sæ
spunæ când a spus ceea ce a spus. 

Ce a învæflat? 

Ce credefli cæ a ajuns Iov sæ înfleleagæ prin aceastæ experienflæ?
Înainte de a ræspunde, gândifli-væ la urmætoarele întrebæri øi
afirmaflii: 

• Când a fost Iov eliberat de încercærile sale? Ce s-a schimbat la
început, lucruri din afara lui Iov sau dinæuntrul sæu? 

• Care este diferenfla dintre ceea ce a obflinut Iov mai târziu în
viafla sa (vezi Iov 42:10–17) cu ceea ce a avut la început (vezi
Iov 1:2–3)? Ce ar putea sæ simbolizeze aceastæ creøtere? 

• Vârstnicul Richard G. Scott a spus: „Depun mærturie cæ avefli
un Tatæ Ceresc care væ iubeøte. Mærturisesc cæ Salvatorul Øi-a
dat viafla pentru fericirea dumneavoastræ. Îl cunosc. Væ înflele-
ge fiecare nevoie. Øtiu cu siguranflæ cæ, pe mæsuræ ce vefli ac-
cepta voinfla Lor færæ a væ plânge, Ei væ vor binecuvânta øi væ
vor susfline“ (în Conference Report, oct. 1995, p. 21, sau Ensign,
nov. 1995, p. 18).

B

A

Sta împotriva (v. 2) – ascuns

Mi-e scârbæ de mine (v. 6) –
mæ uræsc

Mânia mea s-a aprins împo-
triva ta (v. 7) – sunt foarte fu-
rios pe tine

Dupæ nebunia voastræ (v. 8) –
fapte necugetate

A adus... în starea lui de la
început (v. 10) – l-a eliberat
de suferinflæ

L-au plâns (v. 11) – øi-au ex-
primat îngrijorarea

Cum am menflionat mai sus, mulfli psalmi sunt scriøi pentru a-L
læuda pe Domnul. În plus, vefli gæsi psalmi care se referæ în mod
specific la lege, templu, naturæ sau evenimente istorice. Câfliva
dintre cei mai frumoøi øi importanfli psalmi ne învaflæ despre
Mesia, Isus Hristos. Cartea Psalmii este citatæ în Noul Testament
mai mult decât oricare altæ carte din Vechiul Testament.

Nu cunoaøtem autorii tuturor psalmilor, deøi mulfli menflioneazæ
un autor. Împæratul David este menflionat ca autor al celor mai
mulfli psalmi. Alflii sunt, de asemenea, menflionafli: Moise, Solomon,
Asaf (muzicianul lui David) øi preofli levifli (fiul lui Core). Uneori,
autorul este anonim. 

Cartea Psalmii
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Sæ ne pregætim sæ studiem Psalmii
Înflelegerea câtorva lucruri despre poezia iudaicæ, væ poate ajuta
sæ înflelegefli mai bine psalmii. Cea mai mare parte a poeziei este
scrisæ în limbajul sentimentelor. Poeflii nu încearcæ atât de mult
sæ „relateze“ evenimente pe cât încearcæ sæ exprime sentimente.
Pentru a se exprima, deseori, folosesc un limbaj simbolic øi pot
exagera. Pe lângæ aceasta, pot, de asemenea, încerca sæ-øi expri-
me sentimentele sau sæ-øi impresioneze auditoriul folosind un
anumit model sau ritm. 

Poezia iudaicæ dæ senzaflia ritmului prin repetarea ideilor într-un
stil numit ‚paralelism‘. Uneori, scriitorul va spune acelaøi lucru
într-un mod diferit, în timp ce altæ datæ va pune douæ idei în
opoziflie una faflæ de cealaltæ. Observafli urmætorul exemplu din
Psalmul 1. Acest psalm este scris mai jos, astfel cæ ideile care se
repetæ sunt grupate. Observafli cæ, uneori, ideile sunt exemple
suplimentare care ilustreazæ prima idee, în timp ce mai târziu
ideile sunt opusul primelor. 

• În Psalmul 1:1–2, este un exemplu de figuræ de stil opusæ
paralelismului: 

„Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor ræi, nu se opreøte
pe calea celor pæcætoøi, øi nu se aøeazæ pe scaunul celor
batjocoritori. 

Ci îøi gæseøte plæcerea în Legea Domnului, øi zi øi noapte cugetæ
la Legea Lui“. 

• În Psalmul 1:3–4, se foloseøte un limbaj simbolic pentru am-
bele opoziflii. 

Ideea. „El este ca un pom sædit lângæ un izvor de apæ, care îøi
dæ rodul la vremea lui, øi ale cærui frunze nu se veøtejesc: tot
ce începe, duce la bun sfârøit.“

Ideea opusæ. „Nu tot aøa este cu cei ræi: ci ei sunt ca pleava, pe
care o spulberæ vântul.“

• În Psalmul 1:15, ideea se repetæ: 

„De aceea cei ræi nu pot fline capul sus în ziua judecæflii, nici
pæcætoøii în adunarea celor neprihænifli“. 

• Psalmul 1:6 cuprinde un alt exemplu de paralelism opus: 

„Cæci Domnul cunoaøte calea celor neprihænifli: dar calea pæ-
cætoøilor duce la pieire“. 

Observafli, în exemplul de mai sus, cæ scriitorul a folosit imagini
care par sæ creeze tablouri din cuvinte. Acest mod de a scrie
conferæ o mai mare putere ideilor. S-ar putea spune doar cæ

omul care este bun øi care îøi gæseøte plæcerea în legea Domnului
va fi binecuvântat. Psalmistul a folosit imaginea unui copac,
plantat foarte aproape de un râu, care primeøte în mod constant
hranæ øi întærire øi continuæ sæ creascæ øi sæ ofere fruct. Acea ima-
gine aduce mai multæ forflæ minflii øi inimii cititorului sau ascul-
tætorului decât dacæ s-ar spune doar cæ omul este binecuvântat. 

Dacæ citifli Psalmii pæstrând în minte aceste idei legate de poezia
iudaicæ, vefli gæsi psalmii mult mai interesanfli øi învæflæturile lor
vor pætrunde cu o mai mare forflæ în inimile dumneavoastræ. 

Deoarece nu este posibil sæ studiem tofli Psalmii, acest îndrumar de
studiu væ va îndruma spre câfliva dintre psalmii importanfli citafli
de scriitorii Noului Testament, psalmi care sunt despre Salvator
sau psalmi care oferæ o introspectivæ asupra unor importante
doctrine ale Evangheliei. Dar ar fi bine sæ citifli tofli psalmii. Se
poate ca un psalm care nu este menflionat în acest îndrumar de
studiu sæ fie unul dintre cei preferafli de dumneavoastræ. 

Psalmul 22 cuprinde cuvintele rostite sau cântate de împæ-
ratul David ca ræspuns la ceea ce pærea sæ fie un atac conti-
nuu din partea duømanilor sæi. Aflafli din acest psalm ce se
prezice cæ I se va întâmpla Salvatorului când va veni în trup.

Sæ înflelegem scripturile

Psalmul 22

Sæ studiem scripturile

Gæsifli lucruri care îl caracterizeazæ pe
Salvator

1. Pe lângæ psalmul 22, citifli Matei 27:27–50. Facefli un tabel, în
caietele dumneavoastræ, ca cel din imagine øi scriefli cum au
fost împlinite cele relatate în versetele din psalmul 22 în viafla
lui Isus, dupæ cum este consemnat în Matei 27. 

2. Începând cu versetul 19 din psalmul 22, David a exprimat
sentimente mai pline de speranflæ. Versetele 19–31 sunt ca o

A

M-ai pæræsit (v. 1) – te-ai în-
depærtat de mine øi m-ai læsat
singur

Nu ræmâneau de ruøine (v. 5)
– nu ræmâneau færæ ajutor

Am ajuns de ocaræ (v. 6) –
sunt respins

Disprefluit (vv. 6, 24) – urât

Îøi bat joc de mine (v. 7) –
râd de mine

Îøi deschid gura (v. 7) – mæ
jignesc

Sunt împrejurul meu (v. 12)
– m-au înconjurat

Trag la sorfli (v. 18) – joacæ un
joc de noroc

Necazurile (v. 24) – problemele

Îmi voi împlini juruinflele (v.
25) – îmi voi fline promisiunile

Psalmul 22

Un psalm despre Isus Hristos
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rugæciune, dar conflin adeværuri importante. Alegefli ceva din
versetele 24–31 care explicæ de ce am „vesti“ (v. 22), „læuda“
(vv. 22–23), „slævi“ (v. 23) sau ne-am „teme“ (v. 23) de Salvator
din cauza suferinflelor descrise în versetele 1–18. 

Psalmul 23 este un psalm
bine cunoscut, fiind sursa
cuvintelor imnului ‚Domnul
este pæstorul meu‘, un imn
din cartea de imnuri a sfinfli-
lor din zilele din urmæ (nr.
108) care ne învaflæ despre
grija plinæ de dragoste a
Domnului. 

Sæ înflelegem scripturile

Psalmul 23

Sæ studiem scripturile

Explicafli imaginile

Dumneavoastræ suntefli una dintre oile Domnului din psalmul 23.
Scriefli cu propriile cuvinte ce credefli cæ semnificæ urmætoarele
expresii din acest psalm: „Domnul este pæstorul meu“ (v. 1), „El
mæ paøte în pæøuni verzi“ (v. 2), „Îmi învioreazæ sufletul“ (v. 3),
„toiagul øi nuiaua Ta mæ mângâie“ (v. 4) øi „paharul meu este
plin de dæ peste el“ (v. 5).

A

Duce lipsa (v. 1) – avea nevoie Toiagul øi nuiaua ta (v. 4) –
ciomag cu un capæt înconvo-
iat folosit de pæstori

Psalmul 23

„Domnul este pæstorul meu“ 

Referinfle din Matei 27Ce s-a întâmplat
Versete din
psalmul 22

1

6–8

16

18

Alegefli expresia dumneavoastræ preferatæ

Alegefli o expresie din psalmul 23 care exprimæ ceea ce simflifli
faflæ de Domnul. Motivafli alegerea fæcutæ. 

Psalmul 24 se referæ la a fi cu Domnul când El va veni. 

Sæ înflelegem scripturile

Psalmul 24

Sæ studiem scripturile

Conteazæ? 

Descriefli ce influenflæ credefli cæ are asupra unei persoane faptul
cæ ea crede într-adevær adeværul exprimat în psalmul 24:1. 

Scripturæ de bazæ – Psalmul 24:3–4

1. Întocmifli o listæ cu ceea ce psalmul 24:4 spune cæ trebuie sæ
facem pentru a intra în casa Domnului øi a fi în prezenfla Sa.
Descriefli cu propriile dumneavoastræ cuvinte fiecare cuvânt
sau expresie pe care afli menflionat-o. 

2. Citifli Doctrinæ øi legæminte 97:15–17 øi explicafli ce ne spun
versetele despre modul în care putem fi în prezenfla
Domnului. Poate dorifli sæ scriefli referinflele pe marginea
scripturilor dumneavoastræ, lângæ psalmul 24:3–4. 

B

A

Sæ se suie (v. 3) – sæ urce

Psalmul 24

Bucuria venirii Domnului

B
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Obflinefli ajutor din traducerea lui
Joseph Smith

Ce idei importante adaugæ selecfliile din traducerea Bibliei fæcutæ
de Joseph Smith, din Ghidul pentru scripturi, la psalmul 24:7–10?

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli cel puflin patru dintre urmætoarele activitæfli (A–F)
referitoare la psalmi. 

Comparafli ideile

1. Citifli psalmul 8:3–4; Moise 1:8–10. În ce fel a fost experienfla
lui Moise asemænætoare cu ceea a autorului psalmului 8? 

2. Scriefli despre ceea ce væ ajutæ sæ înflelegefli mæreflia lui
Dumnezeu øi væ încurajeazæ sæ fifli mai umili? 

3. Ræspundefli întrebærii din psalmul 8:4. 

O profeflie despre Hristos

Explicafli cum ideile øi sentimentele din Psalmul 41:9 au fost îm-
plinite în viafla lui Isus (vezi Matei 26:14–16; Ioan 13:18–26). 

B

A

Versete selectate din psalmi

Urmætoarea secfliune væ va ajuta sæ învæflafli câteva
versete importante din diferifli psalmi. 

Nu vi se cere sæ citifli fiecare psalm, 
dar dacæ dorifli îi putefli citi. 

C

Un proverb este o zicalæ scurtæ, care ne învaflæ despre comporta-
mentul potrivit øi moral. Cartea Proverbele ne oferæ sfaturi prac-
tice cu privire la aplicarea în viaflæ a crezurilor religioase øi la
comportamentul corespunzætor øi moral. Noi tofli putem beneficia
dacæ urmæm sfatul dat în aceastæ carte. 

Sæ ne pregætim sæ studiem Proverbele
Citim în 1 Împærafli 4:32 cæ Solomon a spus multe proverbe; în
Proverbele 1:1, se spune cæ Solomon este autorul proverbelor
din aceastæ carte, deøi sunt menflionafli øi alfli autori (de exemplu,
vedefli Proverbe 30:1; 31:1). 

Proverbele conflin opinii despre o mare varietate de subiecte. Un
verset poate sæ nu aibæ nici o legæturæ cu versetul (proverbul) de
dinaintea lui sau de dupæ el. Majoritatea proverbelor sunt scrise
în stilul poetic iudaic, descris în introducerea cærflii Psalmii. 

Vefli studia cartea Proverbele la fel cum afli studiat cartea Psalmii.
Nu vefli studia fiecare capitol, ci vefli studia øi analiza câteva
versete mai importante. 

Explicafli sensul având în vedere afirmafliile
unui profet

Citifli Psalmul 118:22, apoi Faptele apostolilor 4:10–12. Scriefli cu
propriile cuvinte ce a spus Petru cæ înseamnæ Psalmul 118:22. 

Puterea cuvântului 

1. Întocmifli o listæ cu toate lucrurile de care autorul psalmului
119:97–105 spune cæ a beneficiat, pentru cæ a avut cuvântul
Domnului øi pentru cæ I-a cunoscut învæflæturile. 

2. Indicafli modurile în care credefli cæ poate cuvântul Domnului
sæ fie o „candelæ“ pentru picioarele dumneavoastræ øi o „lu-
minæ“ pe cærarea dumneavoastræ. Citifli 1 Nefi 17:13. 

Numele øi descrierea lui Dumnezeu

1. Întocmifli o listæ cu cel puflin cinci nume diferite pentru
Dumnezeu, pe care le gæsifli în psalmi (sunt cel puflin douæzeci
øi øapte). 

2. De ce credefli cæ psalmii oferæ atâtea nume diferite? 

3. Întocmifli o listæ cu cel puflin cinci expresii diferite care Îl des-
criu pe Dumnezeu în psalmi (sunt cel puflin treizeci øi douæ). 

4. Alegefli o expresie din lista pe care tocmai afli fæcut-o, care descrie
cel mai bine sentimentele dumneavoastræ faflæ de Domnul. 

Gæsifli un citat

Cæutafli în câfliva psalmi pe care i-afli ales. Cæutafli o idee care
credefli cæ ar fi bunæ de afiøat. Scriefli expresia øi explicafli de ce
afli ales-o. 

F

E

D

C

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli øase dintre urmætoarele activitæfli (A–L) pe mæsuræ
ce studiafli Proverbele. 

Inventafli un titlu

1. Unii oameni simt cæ Proverbele 1:7; 9:10 reprezintæ tema cærflii
Proverbele. Citifli aceste versete. Pe baza celor citite, scriefli un
titlu pentru cartea Proverbele. (Notæ: Cuvântul fricæ, aøa cum
este folosit în aceste versete, înseamnæ pioøenie sau respect
profund pentru Dumnezeu.) 

A

Proverbele

Trecerea în revistæ

Proverbele
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2. Din ceea ce afli træit øi învæflat, explicafli cæ este adeværat ceea
ce ne învaflæ aceste douæ versete. 

Scripturæ de bazæ – Proverbele 3:5–6

1. Desenafli ceva care sæ reprezinte semnificaflia celor spuse în
Proverbele 3:5–6. De exemplu, putefli desena o planøæ sau o
imagine însoflitæ de o frazæ scurtæ øi uøor de reflinut. Arætafli
membrilor familiei dumneavoastræ desenul øi vedefli dacæ ei îi
înfleleg semnificaflia; citifli apoi scriptura øi explicafli-le înflelesul. 

2. Comportamentul cærui personaj, despre care afli citit în Vechiul
Testament, ilustreazæ ceea ce ni se spune în Proverbele 3:5–6?
Explicafli de ce. 

Dafli un exemplu

În Proverbele 3:11–12, cuvântul „mustrarea“ înseamnæ sæ pe-
depseøti cu scopul de a îndrepta. Scriefli o scurtæ situaflie sau po-
veste care sæ demonstreze adeværul acestui proverb. 

Facefli un tabel

Facefli un tabel ca cel de mai jos øi completafli-l cu informaflii, din
Proverbele 6:16–19 øi din gândurile øi experienflele dumneavoastræ,
referitoare la ceea ce „uræøte“ Domnul (ar trebui sæ fie incluse
cele øapte caracteristici menflionate în proverbele acestea). 

Oferifli un sfat unui prieten

Imaginafli-væ cæ ajutafli pe cineva care se luptæ sæ înfleleagæ de
ce trebuie sæ træiascæ legea castitæflii. Pe care dintre versetele din

E

De ce credefli cæ le uræøte
Caracteristici pe
care Domnul le uræøte

D

C

B

Viafla færæ cunoaøterea planului
În ce mod pærerile øi atitudinile dumneavoastræ despre viaflæ ar
fi diferite dacæ afli fi crezut cæ aceastæ viaflæ este singura noastræ
existenflæ – cæ nu ræspundem pentru felul în care am træit? 

Autorul Eclesiastului a scris cea mai mare parte a cærflii ca øi cum
credea cæ aceasta viaflæ este tot ce existæ. Scriind din acest punct
de vedere, a arætat cât de frustrantæ poate fi viafla færæ Evanghelie.

Proverbele 6:23–33 i le-afli citi ? Pentru fiecare verset pe care îl
alegefli spunefli cum afli explica ceea ce ne învaflæ acesta. De exem-
plu, dacæ afli alege versetul 32, afli putea întreba: „Ce nu înflelege
o persoanæ care comite adulter?“. 

Încercafli

Încercafli sæ træifli, potrivit principiilor predate în Proverbele 15:1,
18; 16:32, timp de douæ sau mai multe zile øi scriefli în caietele
dumneavoastræ despre experienfla træitæ. 

Scriefli cu propriile cuvinte

Scriefli Proverbele 27:12 cu propriile cuvinte. Cum ar putea ver-
setul 12 sæ se aplice sfatului pe care-l primim de la profefli în
broøura Pentru întærirea tineretului (34285)? 

Scriefli opusul

Rescriefli Proverbele 30:11–14 astfel ca versetele sæ exprime idei
opuse celor gæsite în scripturi. Deci, în locul versetelor despre o
generaflie nedreaptæ vor fi versete care vor vorbi despre o gene-
raflie de sfinfli drepfli din zilele din urmæ. Ce afli putea face sæ aju-
tafli la întemeierea acestei generaflii? 

Pentru femei extraordinare

Proverbele 31:10–31 oferæ descrierea unei femei virtuoase. Facefli
o listæ cu ceea ce credefli cæ sunt cinci dintre cele mai importante
calitæfli menflionate øi explicafli de ce este importantæ fiecare calitate.

Dacæ eøti atât de înflelept... 

Se presupune cæ Solomon este autorul celor mai multe proverbe.
Având în vedere ceea ce øtifli despre viafla lui Solomon, gæsifli un
proverb care credefli cæ l-ar fi salvat de problemele pe care le-a
avut mai târziu în viaflæ. 

Proverbe despre bogæflii

Citifli urmætoarele proverbe øi rezumafli ceea ce spun despre bo-
gæflii: 11:4, 28; 13:7–8; 15:16; 19:17; 21:6, 17; 22:1–2, 4, 7, 9, 16,
22–23; 28:6, 8, 11, 20, 22, 27; 30:7–9.

Proverbe despre muncæ

Citifli urmætoarele proverbe øi rezumafli ceea ce spun despre
muncæ: 6:6–11; 10:4, 26; 12:24, 27; 13:4; 14:23; 19:15; 20:4, 13;
21:25–26; 24:30–34; 26:13–16; 28:19.

L

K

J

I

H

G

F

În ultimul capitol, scriitorul a recunoscut cæ el credea cu adeværat
cæ viafla continuæ dupæ moarte øi cæ, dat fiind cæ viafla continuæ
la nesfârøit, ea nu are sens øi nu gæsim fericire de duratæ în ea
dacæ nu îl slujim pe Dumnezeu øi nu ne pregætim pentru marea
judecatæ – moment în care tot ce a pærut a fi deøertæciune (trecæ-
tor øi nemulflumitor) va fi væzut ca ceea ce este de fapt. 

Pentru mai multe informaflii despre cartea Eclesiastul, vedefli
Ghidul pentru scripturi, „Eclesiastul“. 

Eclesiastul sau propovæduitorul
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Capitolele 1–2 din Eclesiastul
consemneazæ ceea ce „propo-
væduitorul“ (aøa cum se con-
sideræ el însuøi) a spus cu
privire la încercarea sa de a
gæsi un sentiment permanent
de bucurie øi fericire. Pe mæ-
suræ ce citifli, gândifli-væ la ce

simflifli cu privire la lucrurile pe care el le-a væzut øi le-a fæ-
cut øi la ceea ce cæuta el.

Sæ înflelegem scripturile

Eclesiastul 1

Eclesiastul 2

Sæ studiem scripturile

Întocmifli o listæ

Enumerafli cel puflin cinci lucruri din capitolele 1–2 din Eclesiastul,
despre care autorul a spus cæ ar fi trebuit sæ-l facæ fericit, dar nu

A

Vreau sæ te încerc (v. 1) – sæ
testeze ideea cæ nu este nimic
în lume, decât deøertæciune

Veselie (vv. 1–2) – distracflie,
plæcere care rezultæ din activi-
tæfli amuzante, desfæøurate
împreunæ cu alflii

Ce te înøeli degeaba? (v. 2) –
la ce e bun? 

Sæ-mi veselesc trupul cu vin
(v. 3) – experiment pentru a
vedea dacæ vinul oferæ calita-
te øi semnificaflie vieflii

În timp ce inima mæ va câr-
mui cu înflelepciune (v. 3) –
tot încercând sæ învæfl
înflelepciune

Sæ stærui astfel în nebunie (v.
3) – sæ fac lucruri nechibzuite

Partea (vv. 10, 21) – recom-
pensæ sau platæ

Este cu atât mai de folos (v.
13) – mai mæreaflæ decât

Unul øi altul au aceeaøi soartæ
(v. 14) – unele lucruri li se în-
tâmplæ tuturor, indiferent de
cât de înfleleaptæ sau mai puflin
înfleleaptæ este o persoanæ

Trudæ, grijæ (vv. 23, 26) – muncæ

Necaz (v. 23) – tristefle

Sæ adune (v. 26) – sæ depoziteze

Deøertæciune (vv. 2, 14) –
neînsemnat, trecætor øi ne-
mulflumitor

Folos (v. 3) – ræsplatæ

O dæ (v. 3) – face, desfæøoaræ

Sub soare (vv. 3, 9) – pe
pæmânt

Aleargæ (v. 5) – se græbeøte

Rotituri (v. 6) – tipare

Goanæ dupæ vânt (vv. 14, 17)
– tulburare

Prostia øi nebunia (v. 17) –
nechizbuinfla

Eclesiastul 1–2

„Totul este deøertæciune“ 

l-au fæcut. În dreptul fiecærui lucru din lista dumneavoastræ,
scriefli referinfla versetului în care l-afli gæsit. Putefli sæ subliniafli
în scripturile dumneavoastræ cele cinci lucruri pe care le-afli
enumerat. 

Suntefli sau nu suntefli de acord? 

Citifli Eclesiastul 1:18. Scriefli-i propovæduitorului øi spunefli-i de
ce suntefli sau nu suntefli de acord cu afirmaflia sa din acest verset.

În capitolul 3 din Eclesiastul, ni se spune cæ în viaflæ existæ
momente de nemulflumire; atât cei ræi øi atât cei drepfli, cei
înflelepfli, cât øi cei nechibzuifli, tofli au parte øi de lucruri bune
øi de rele. Capitolul 3 concluzioneazæ cæ, deøi lucruri bune
øi rele li se întâmplæ tuturor, o persoanæ este mai fericitæ
dacæ duce o viaflæ bunæ øi cautæ bucurie – chiar dacæ acea
bucurie nu e permanentæ. Cu alte cuvinte, dacæ binele øi
ræul se întâmplæ tuturor, putem sæ ne bucuræm de bine atâ-
ta vreme cât dureazæ. 

În Eclesiastul 3:1–8, se gæsesc unele dintre cele mai des citate
versete din Eclesiastul. Pot fi totuøi înflelese greøit. Când
spune cæ toate îøi au vremea lor, propovæduitorul ne spune,
pur øi simplu, cæ sunt anumite lucruri care se întâmplæ tu-
turor. El nu a spus cæ existæ o vreme când noi tofli trebuie
sæ ucidem sau sæ urâm sau sæ facem alte lucruri rele. Nu
existæ niciodatæ un timp potrivit pentru a încælca poruncile. 

Existæ un mod de viaflæ care sæ-i facæ pe oameni mai fericifli,
chiar øi atunci când ei nu cred sau nu acceptæ adeværul despre
Dumnezeu, poruncile Sale øi viafla eternæ? Deøi propovæ-
duitorul a væzut multæ „deøertæciune“ în lume, în capitolele
4 øi 5 din Eclesiastul, el a recunoscut cæ încæ mai erau lu-
cruri demne de fæcut, care ar fi condus spre o mai mare feri-
cire, într-o lume care altfel nu prea însemna mult pentru el
(færæ o înflelegere despre planul lui Dumnezeu). 

Eclesiastul 4–5

Ce væ face fericifli? 

Eclesiastul 3

Facefli ceva bun din viafla
dumneavoastræ, cât mai putefli

B
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Sæ înflelegem scripturile

Eclesiastul 4

Eclesiastul 5

Sæ studiem scripturile

Gæsifli un sfat bun

În Eclesiastul, se menflioneazæ câteva fapte care meritæ sæ fie fæ-
cute, chiar dacæ „totul este deøertæciune“. Scriefli despre douæ
lucruri, pe care le-afli citit în capitolele 4–5 din Eclesiastul, care
ar fi un sfat bun chiar pentru cineva care nu crede în Dumnezeu.
Explicafli sfatul ca øi cum l-afli da unei persoane care nu crede în
Dumnezeu. 

Capitolul 6 din Eclesiastul cuprinde mai multe exemple re-
feritoare la faptul cæ bogæfliile, onoarea øi copiii nu pot oferi o
bucurie completæ. Concluzia capitolului este cæ, dacæ bogæ-
fliile lumeøti, laudele øi posteritatea sunt tot ceea ce existæ,
atunci viafla nu are nici un rost. 

Dupæ ce a spus cæ „totul este deøertæciune“ sau cæ nimic
nu aduce bucurie cu adeværat, propovæduitorul a folosit
Eclesiastul 7–11 ca sæ ne spunæ ce a crezut cæ ar putea sæ

Eclesiastul 7–11

Gæsifli mulflumire în viaflæ

Eclesiastul 6

Totul este încæ deøertæciune 

A

Nu te græbi sæ deschizi gura
(v. 2) – nu vorbi aspru

Pripite (v. 2) – iufli

Din mulflimea grijilor (v. 3) –
slujbe sau însærcinæri

Juruinflæ (vv. 4–5) – promisiune

Folos (v. 9) – bogæflii

Întâmplare (v. 14) – lucrare

Sæ-øi ia partea lui (vv. 18–19)
– sæ-øi ia ræsplata sau câøtigul

Asupririle (v. 1) – lucruri rele
care li se întâmplæ oamenilor

Trudæ (vv. 4, 6, 8) – lucrare,
muncæ

În pizma unuia asupra altuia
(v. 4) – invidia între vecini

Se scoalæ (v. 12) – a înfrânge

Îndrumat (v. 13) – învæflat øi
corectat

aducæ unei persoane o bucurie vremelnicæ. Chiar dacæ „totul
este deøertæciune“, el a propovæduit cæ existæ încæ moduri
de a træi, care aduc mai multæ fericire decât altele. 

Sæ studiem scripturile

Facefli un rezumat al învæflæturilor

Citifli urmætoarele versete din Eclesiastul 7–11 øi prezentafli pe scurt
ceea ce propovæduitorul a spus cæ ar trebui sæ øtie sau sæ facæ o
persoanæ pentru a se bucura de puflinæ fericire øi mulflumire în
viaflæ: 7:1, 11–12, 17–22; 8:12–13; 9:4–10; 10:8, 12–14; 11:1, 8–10.

Dacæ afli øti cæ vefli muri de azi într-o sæptæmânæ, ce afli face
în timpul ræmas? 

Eclesiastul 12 cuprinde concluzia mesajului propovæduito-
rului. El a reamintit tinerilor sæ træiascæ bine cât mai pot,
pentru cæ va sosi ziua când vor muri. Ultimele douæ versete
din Eclesiastul 12 ne oferæ prima idee claræ cæ el a crezut în
natura eternæ a vieflii. Aceste versete sugereazæ cæ, în cele
unsprezece capitole øi jumætate de dinainte, propovæduito-
rul a încercat sæ dovedeascæ faptul cæ viafla færæ Dumnezeu
are puflin sens, dar cæ a duce o viaflæ bunæ are sens. Træirea
unei viefli bune are mai mult sens când øtim cæ viafla este
eternæ øi cæ, într-o zi, vom sta înaintea lui Dumnezeu øi
vom fi judecafli. Din acest motiv, ultimele douæ versete din
Eclesiastul 12 constituie adeværatul mesaj al acestei cærfli. 

Sæ înflelegem scripturile

Eclesiastul 12

Sæ studiem scripturile

Facefli un afiø

1. Facefli un afiø (cel puflin de mærimea unei pagini din caietul
dumneavoastræ) care sæ cuprindæ ceea ce se spune în Eclesiastul
cæ reprezintæ întreaga datorie a unui om. 

2. Conform Eclesiastului 12:13–14, care ar fi motivul cunoaøterii
øi îndeplinirii de cætre noi a acestei „datorii“? 

A

Sæ tremure (v. 3) – sæ îmbæ-
trâneascæ

Merge spre casa lui (v. 5) –
spre moarte

A cercetat (v. 9) – a fost atent

A întocmit (v. 9) – a scris

Eclesiastul 12

Concluzia

A
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Vezi Ghidul pentru scripturi, “Cântarea lui Solomon“.

Cartea Isaia a primit din partea altor autori ai scripturilor mai
multæ atenflie øi laudæ decât oricare altæ carte. Nefi a folosit scrie-
rile lui Isaia „ca sæ-i convingæ mai mult [pe fraflii sæi] sæ creadæ
în Domnul, Mântuitorul lor“ (1 Nefi 19:23) øi a spus: „Sufletul
meu se desfatæ în cuvintele lui“ (2 Nefi 11:2). Mai mult, Nefi a
spus despre cuvintele lui Isaia cæ îi face pe oameni „sæ-øi înalfle
inimile øi sæ se bucure pentru tofli oamenii“(2 Nefi 11:8). Iacov,
fratele lui Nefi, a spus cæ cei care fac parte din casa lui Israel ar
trebui sæ aplice cuvintele lui Isaia la propriile persoane (vezi
2 Nefi 6:5; 11:8). Salvatorul Însuøi a læudat cel mai mult scrierile
lui Isaia. 

„Mari sunt cuvintele lui Isaia“ 
Isaia este citat în Noul Testament mai mult decât oricare alt pro-
fet. Scriitorii Cærflii lui Mormon au citat sau parafrazat 35% din
cartea lui Isaia. Scriptura Doctrina øi legæmintele face aproxima-
tiv o sutæ de referiri la Isaia, citându-i, parafrazându-i sau inter-
pretându-i învæflæturile. La vremea când Hristos i-a vizitat pe
nefifli, dupæ învierea Sa, El le-a spus oamenilor cæ trebuie „sæ
[cerceteze] aceste lucruri cu sârguinflæ; cæci mari sunt cuvintele
lui Isaia“ (3 Nefi 23:1). 

Contextul istoric al evenimentelor lui Isaia
Isaia a træit øi profeflit, aproximativ, între anii 740–700 î.H. În
timpul acela, asirienii au cucerit Împæræflia de Nord a lui Israel.
Împæræflia de Sud a lui Iuda, unde a træit Isaia, se afla sub stæpâ-
nirea asirianæ øi era ameninflatæ cu distrugerea. A fost totuøi cru-
flatæ, pentru cæ împæratul lui Iuda, Ezechia, a ascultat de sfatul
lui Isaia. Isaia a avertizat pe Iuda cæ trebuia sæ continue sæ se
pocæiascæ sau va fi distrus øi el – dar de cætre Babilon, nu de cæ-
tre Asiria. 

Isaia a vorbit despre Prima øi a Doua Venire a lui Isus Hristos
mai mult decât oricare alt profet din Vechiul Testament. El a avut
un mod unic øi inspirat de a propovædui; multe dintre profefliile
sale se aplicæ nu numai timpului sæu, ci øi timpului lui Isus Hristos,
zilelor noastre øi celor din viitor. Uneori, chiar acelaøi verset sau
grup de versete se pot aplica mai multor perioade de timp. 

Cum sæ citim cartea Isaia
Isaia a fost un profet al lui Dumnezeu, un scriitor talentat øi un
poet al triburilor lui Israel. Din acest motiv, scrierile sale pot
fi greu de înfleles când sunt traduse din ebraicæ în alte limbi.
Amintifli-væ ceea ce afli învæflat despre poezia ebraicæ în introdu-
cerea la Psalmi (vezi pp. 134–135). Ideile menflionate acolo, îm-
preunæ cu Spiritul Duhului Sfânt, væ vor ajuta sæ înflelegefli
cartea Isaia. Folosindu-se de imagini øi simboluri, Isaia a propo-
væduit cu putere mesajul sæu. Vefli citi despre luna acoperitæ de
ruøine, despre pæmântul care era atât de vesel încât copacii bæ-
teau din palme øi despre o carte care vorbea din flærânæ. Dacæ
încercafli sæ citifli dincolo de acestea øi de alte imagini pentru a
înflelege sentimentele øi principiile despre care a scris Isaia, cu-
vintele sale vor cæpæta mai mult înfleles. Pe mæsuræ ce vefli cæuta
ajutorul Duhului Sfânt, vefli vedea cæ Isaia va deveni una dintre
cele mai inspirate øi puternice cærfli din întreaga scripturæ. 

Pentru mai multe informaflii despre profetul Isaia øi scrierile sa-
le, vedefli Ghidul pentru scripturi, „Isaia“. 

Nu suntem siguri dacæ Isaia a scris capitolele din cartea sa
în ordinea în care apar în Biblie. Totuøi, capitolele par sæ fi
fost aranjate cu grijæ, astfel încât sæ comunice cât mai bine
întregul mesaj al lui Isaia. Isaia 1 este ca o prefaflæ la cartea
Isaia, care anunflæ øi rezumæ întreaga carte spunând: (1)
faptele oamenilor, care L-au supærat pe Domnul (vv. 1–9),
(2) de ce credeau ei cæ nu aveau nevoie sæ se pocæiascæ (vv.
10–15), (3) ceea ce a promis Domnul dacæ se pocæiau (vv.
16–19, 25–27) øi (4) ceea ce se va întâmpla dacæ nu se po-
cæiau (vv. 20–24, 28–31).

Pe mæsuræ ce citifli, amintifli-væ de sfatul lui Nefi øi al lui
Iacov: Pentru cæ suntem din casa lui Israel, trebuie sæ apli-
cæm aceste cuvinte nouæ înøine (vezi 1 Nefi 19:23; 2 Nefi 6:5).

Isaia 1

Isaia îndeamnæ pe Israel
la pocæinflæ

Rezumatul cærflii Isaia

Teme
generale

Referinfle

Subiecte

1:1 13:1 24:1 28:1 36:1 40:1 49:1 58:1 66:24

Iuda Nafliunile Ziua
Dom
nului

Judecatæ
øi binecu-

vântæri

Ierusalimul sal-
vat de la distru-
gere; prelungirea
vieflii lui Ezechia 

Eliberarea
lui Israel

Salvatorul
lui Israel

Viitorul
glorios al
lui Israel

Consideraflii Context istoric Promisiunea unui Mesia

Cartea Isaia

Cântarea cântærilor
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Multe dintre învæflæturile øi profefliile lui Isaia ni se aplicæ
nouæ ca øi cum le-ar fi rostit astæzi. 

Sæ înflelegem scripturile

Isaia 1

Sæ studiem scripturile

Israel este ca... 

1. Citifli Isaia 1:2–9, 21–22, 30–31 øi întocmifli o listæ cu toate ima-
ginile sau simbolurile pe care le-a folosit Isaia ca sæ descrie pe
oamenii din poporul lui Iuda øi pæcatele lor. 

2. Care dintre pæcatele lui Iuda sunt øi pæcate ale oamenilor din
zilele noastre? 

Scripturæ de bazæ – Isaia 1:18

Deøi Domnul a fost sever øi a folosit un limbaj aspru cu israeliflii,
putem simfli dragostea Sa în modul în care i-a îndemnat sæ se
pocæiascæ. Este posibil ca solufliile Domnului pentru pæcatele øi
problemele noastre sæ nu fie întotdeauna rapide sau uøoare, dar
ne vor oferi o soluflie de duratæ. 

1. Rezumafli solufliile pentru necazurile lui Iuda (vezi Isaia 1:16–19).

2. Citifli Doctrinæ øi legæminte 58:42–43 øi spunefli cæ Domnul, în
aceste versete, a fæcut aceeaøi promisiune ca în Isaia 1:18 øi ce
trebuie sæ facem ca sæ împlinim acea promisiune. 

A Doua Venire a lui Isus Hristos va însemna începutul unei
perioade de o mie de ani de pace pe pæmânt, perioadæ numitæ

Isaia 2

Venifli la Muntele Domnului

B

A

Hrænit (v. 2) – îngrijit, hrænit,
îmbræcat

Încærcat de færædelegi (v. 4) –
purtând o povaræ grea de
pæcate

Stricafli (v. 4) – pæcætoøi

Disprefluit (v. 4) – stârnit,
jignit

Pustiitæ (v. 7) – distrusæ

O colibæ în vie, ca o covercæ
într-un câmp de castravefli (v.
8) – un adæpost temporar

Cetate împresuratæ (v. 8) –
oraø atacat

Ræmæøiflæ (v. 9) – grup ræmas
de oameni

Cine væ cere astfel de lucruri,
ca sæ-Mi spurcafli curflile? (v.
12) – cine te-a invitat sæ intri în
casa Mea? 

Væ întindefli mâinile (v. 15) –
væ rugafli

Ocrotifli pe cel asuprit (v. 17) –
dafli speranflæ celor care sunt
împoværafli, uøurafli-le poverile

Zguræ (vv. 22, 25) – materie
impuræ într-un metal

Topi (v. 25) – a rafina

Nu-i va stinge (v. 31) – nu-i
va scoate din foc

Mileniul. Cei ræi vor fi distruøi la venirea Salvatorului, dar
cei pregætifli sæ-L primeascæ vor fi cruflafli øi se vor bucura
împreunæ cu El. Ce trebuie sæ facem ca sæ ne pregætim?
Într-o profeflie bine cunoscutæ, Isaia a spus vechiului øi noului
Israel ce trebuie sæ facæ pentru a se pregæti sæ-L întâmpine
pe Domnul øi sæ træiascæ în Mileniu. Aceastæ profeflie are o
naturæ „dublæ“, însemnând cæ se poate aplica mai mult de o
datæ øi în mai mult de un loc. Astfel, profeflia nu ne învaflæ
numai principii generale despre ceea ce trebuie sæ facæ vechiul
Israel pentru a-øi stabili împæræflia, dar sugereazæ, de ase-
menea, o locaflie specificæ a acelei împæræflii în ultimele zile,
înainte de a Doua Venire sau de Mileniu. 

În Cartea lui Mormon, Nefi a citat din Isaia, capitolele 2–14.
Comparaflia dintre aceste capitole øi cele din 2 Nefi væ poate
ajuta sæ înflelegefli mai bine ceea ce citifli. 

Sæ înflelegem scripturile

Isaia 2

Isaia 2:2–4 – Muntele Domnului
Afirmaflia „muntele Domnului“ se referæ la templu. În Isaia 2:2–4,
Isaia a relatat o viziune øi a fæcut o profeflie care s-a împlinit în
multe feluri. El a spus cæ, atunci când va veni timpul ca oamenii
Domnului sæ-L punæ pe El øi casa Sa deasupra tuturor celorlalte
lucruri øi când vor cæuta activ sfatul Lui, mergând în casa Sa,
atunci Sionul va fi stabilit printre ei øi vor avea pace øi promi-
siunea vieflii eterne. Profeflii moderni ne-au învæflat aceeaøi doc-
trinæ. Preøedintele Howard W. Hunter a spus: „Haidefli sæ facem
templul, împreunæ cu preaslævirea în templu, legæmintele din
templu øi cæsætoria în templu, flelul nostru suprem pe pæmânt øi
suprema noastræ experienflæ din viafla muritoare“ (în Conference
Report, oct. 1995, p.118, sau Ensign, nov. 1995, p. 118). 

O altæ împlinire a acestei profeflii are legæturæ cu clædirea casei
Domnului pe „vârful muntelui“ (Isaia 2:2). Pe lângæ faptul cæ
profeflia se referæ, în limbaj simbolic, la situarea templului pe
primul loc în vieflile noastre, ea se împlineøte cu adeværat astæzi,
având în vedere amplasarea sediului central al Bisericii. Referitor
la aceastæ profeflie a lui Isaia, vârstnicul Bruce R. McConkie a

Înælfla (vv. 2, 11, 17) – aøeza
deasupra

Va hotærî (v. 4) – îi va judeca
sau corecta

Dedafli la vræjitorie (v. 6) –
oameni care prezic viitorul
prin semne øi prevestire
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spus: „Aceasta se referæ mai ales la templul Salt Lake øi la celelal-
te temple construite pe vârful Munflilor Stâncoøi øi în general la
templul care urmeazæ sæ fie construit în Noul Ierusalim, în
Jackson County, Missouri“ (A New Witness for the Articles of Faith
[1985], p. 539). 

Vârstnicul B. H. Roberts ne-a învæflat despre importanfla legii ca-
re porneøte din Sion atunci când a spus: „Pentru mine aceasta
este, în parte, legea Sionului – principiul de bazæ al dreptului ci-
vil, al pæmântului – un principiu al legii care porneøte din Sion –
dreptul civil care va fi stabilit øi menflinut pe acest pæmânt bine-
cuvântat al libertæflii øi acesta, în cele din urmæ, va binecuvânta
direct sau indirect øi va elibera toate flærile din lume“ (în
Conference Report, apr. 1908, p. 108).

Sæ studiem scripturile

Facefli un desen sau o schiflæ

Ilustrafli, într-un desen, ideile gæsite în Isaia 2:2–3. 

Dafli un exemplu din zilele moderne

Principalul mesaj din Isaia 2:2–4 este cæ Sionul va fi stabilit când
Israel va situa templul øi rânduielile øi legile lui pe primul loc în
viafla lui. 

1. Citifli Isaia 2:6–9 øi enumerafli ceea ce a spus Domnul cæ-i îm-
piedica pe oameni sæ primeascæ binecuvântærile templului la
acea vreme. Dafli un exemplu din zilele moderne pentru fieca-
re lucru enumerat. (Nu uitafli sæ comparafli versetul 9 cu 2
Nefi 12:9.) 

2. Potrivit celor afirmate în Isaia 2:10–22, ce se va întâmpla, la a
Doua Venire a lui Isus Hristos, tuturor acelora care nu-L vor
accepta din cauza mândriei lor? 

În Isaia 3, Isaia continuæ descrierea ræutæflilor lui Israel øi
Iuda din zilele sale øi a ce se va întâmpla din cauza ræutæflii
lor. Isaia a folosit una dintre cele mai descriptive imagini
ale sale, comparând casa lui Israel cu femeile mândre, împo-
dobite cu tot ce era mai modern în vremea aceea. Aceste fe-
mei, foarte preocupate sæ paræ frumoase pe dinafaræ, au
neglijat adeværata spiritualitate interioaræ. Putem aplica
aceste învæflæturi nouæ înøine ca un avertisment cu privire
la ce se va întâmpla dacæ suntem mândri øi ræi. 

Isaia 3

Profeflii împotriva
celor mândri

B

A

Isaia 4 este opusul capitolului 3, prin faptul cæ ne spune ce
se întâmplæ când Israel se întoarce la Domnul în umilinflæ. 

Sæ înflelegem scripturile

Isaia 4

Sæ studiem scripturile

Interpretafli imaginile

Acordafli o mare atenflie imaginilor pe care le-a creat Isaia în
acest scurt capitol. Spre deosebire de femeile de la sfârøitul lui
Isaia 3, femeile descrise în Isaia 4 sunt umile. 

1. Conform versetelor 2–6, care sunt rezultatele faptelor umile
ale acestor femei? 

2. Ce putem face noi ca sæ fim ca aceste femei øi sæ putem fi, ast-
fel, eliberafli de ruøinea noastræ, sæ fim curæflifli de murdærie, sæ
devenim oameni „frumoøi øi glorioøi“ øi sæ fim îndrumafli øi
protejafli de Domnul (vezi vv. 5–6). Putefli sæ citifli urmætoarele
scripturi înainte de a da un ræspuns: 2 Nefi 31:13, 17; 32:1–3;
Alma 7:14–15; Moise 6:52, 57. 

În Isaia 5, Isaia continuæ descrierea pæcatelor lui Israel øi a
consecinflelor acelor pæcate. Pe mæsuræ ce citifli, gândifli-væ
care este asemænarea dintre pæcatele oamenilor din timpul
lui Isaia øi pæcatele oamenilor din zilele noastre øi ce a spus
Domnul cæ se va întâmpla celor care refuzæ sæ se pocæiascæ. 

Isaia 5

Pæcatele lui Israel

A

Ocara (v. 1) – ruøinea

Colibæ (v. 6) – adæpost

Adæpost (v. 6) – un loc liniøtit
øi ferit de pericol sau de si-
tuaflii nedorite

Isaia 4

Binecuvântæri pentru
cei umili
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Sæ înflelegem scripturile

Isaia 5

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A sau B pe mæsuræ ce studiafli Isaia 5. 

Interpretafli pilda pentru zilele noastre

Pilda din Isaia 5:1–7 este despre cei cærora le este datæ Evanghelia.
Care este mesajul pildei pentru membrii din zilele noastre? Putefli
citi Doctrinæ øi legæminte 1:27; 82:3; 105:6 pentru a da un ræspuns.

Vai! 

Întocmifli o listæ cu tofli oamenii despre care Domnul spune cæ va
fi „vai“ de ei, conform celor relatate în Isaia 5:8–25, øi descriefli
fiecare grup de oameni cu propriile dumneavoastræ cuvinte. 

În Isaia 6, se relateazæ cæ Isaia a fost chemat sæ fie profet øi
ceea ce a spus Domnul despre misiunea lui profeticæ. Versetele
1 øi 5 cuprind mærturia lui Isaia cæ L-a væzut pe Domnul. 

În Isaia 7–8, ni se spune despre un anume eveniment istoric
din Împæræflia lui Iuda, dar profeflia nu numai cæ s-a împlinit
atunci, dar a øi prezis naøterea lui Isus Hristos cu peste
øapte sute de ani mai târziu. 

În Isaia 7, ni se explicæ faptul cæ împæratul lui Israel
(Împæræflia de Nord numitæ øi Efraim) øi împæratul Siriei
øi-au unit forflele pentru a avea o mai mare putere militaræ.

Isaia 7–8

Încredefli-væ în Domnul

Isaia 6

Isaia Îl vede pe Domul

B

A

Nu va mai fi curæflitæ, nici sæ-
patæ (v. 6) – nu va mai fi în-
grijitæ

Judecatæ (v. 7) – dreptate

Iatæ (v. 7) – væd

Vai (vv. 8, 11, 18, 20–22) – tris-
tefle sau calamitate pentru cei
care... 

Pustiite (v. 9) – goale

Bat, efæ (v. 10) – unitate de
mæsuræ (vezi Ezechiel 45:1) 

Moøiile præpædite ale bogafli-
lor (v. 17) – pæmânturile folo-
site de animale pentru pæscut
vor fi distruse

Disprefluit (v. 24) – au aban-
donat, urât

Au sperat cæ, împreunæ, vor putea sæ cucereascæ Împæræflia
lui Iuda (vezi vv. 1–2, 5–6). Acfliunile lor l-au speriat pe
Ahaz, împæratul lui Iuda (vezi v. 2). Domnul i-a spus lui
Isaia sæ-i spunæ lui Ahaz sæ nu-i fie teamæ pentru cæ asirieni
vor veni dinspre nord øi vor cuceri atât Siria, cât øi Efraim.
Isaia a spus cæ împlinirea acestei profeflii va fi o mærturie
pentru Iuda, cæ Domnul va continua sæ-l pæstreze ca popor.
Apoi, Isaia i-a dat lui Ahaz un semn ca mærturie cæ erau
adeværate cuvintele Sale. A spus cæ o fecioaræ va ræmâne
însærcinatæ, va avea un fiu øi-L va numi Emanuel, care în-
seamnæ „Dumnezeu este cu noi“. Numele Emanuel simbo-
liza faptul cæ Dumnezeu va fi alæturi de poporul Sæu, Iuda.
Isaia a profeflit, de asemenea, cæ înainte de a creøte copilul
destul de mare ca sæ facæ diferenfla dintre bine øi ræu, asirie-
nii vor captura atât pe împæratul Siriei, cât øi pe cel al lui
Efraim (vezi vv. 14–16).

Aceastæ profeflie din Isaia 7:10–16 are un înfleles mult mai
profund. Un motiv pentru care Dumnezeu a pæstrat pe Iuda
ca popor a fost acela cæ El a promis sæ-Øi trimitæ Fiul pe pæ-
mânt prin triburile lui Iuda øi urmaøii împæratului David.
Acest Fiu al lui Dumnezeu va fi un Emanuel. Isaia îi spunea
lui Ahaz cæ Dumnezeu va pæstra pe Iuda atât în timpul
conflictului din acel moment cu Siria øi Efraim, cât øi în
mulflii ani de pânæ la naøterea lui Mesia. 

Isaia 8 continuæ povestirea începutæ în Isaia 7. Isaia le-a
spus oamenilor lui Iuda sæ nu-øi facæ griji cu privire la Siria
øi Împæræflia de Nord a lui Israel, pentru cæ Asiria le va dis-
truge. Noul motiv de îngrijorare era acela cæ Asiria putea
ataca, de asemenea, pe Iuda. Oamenii lui Iuda s-au gândit
sæ se alæture celorlalte nafliuni într-o „uneltire“ împotriva
Asiriei (vezi vv. 9–10). Isaia le-a spus oamenilor cæ, dacæ se
vor încrede în Domnul, El va fi pavæza lor sau un „locaø
sfânt“ (vezi vv. 13–14). I-a avertizat, de asemenea, cæ tre-
buie sæ se fereascæ de oamenii care pretind cæ au o revelaflie,
dar care nu o primesc de la Dumnezeu (vezi vv. 19–22).

Sæ studiem scripturile

Profeflii despre Isus Hristos

1. Scriefli unde øi cum a fost folosit Isaia 7:14 de un scriitor din
Noul Testament. 

2. Citifli Isaia 8:13–14 øi explicafli cum este Isus atât stânca pe care
noi zidim o temelie siguræ (vezi Helaman 5:12), cât øi o „piatræ
de poticnire“ øi o „stâncæ de pæcætuire“ (v. 14).

Isaia 9 cuprinde o altæ profeflie bine cunoscutæ despre venirea
lui Isus Hristos. În versetul 1, ne este descrisæ partea nordicæ

Isaia 9

O profeflie despre venirea
lui Mesia

A
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a Împæræfliei de Nord a lui Israel, care a fost prima zonæ ata-
catæ când nafliuni ca Asiria au venit dinspre nord. Isaia a
profeflit cæ aceastæ zonæ – cunoscutæ drept „Galilea“ – nu va
fi întotdeauna aøa de tulburatæ. Isaia a promis cæ Dumnezeu
le va trimite luminæ øi bucurie prin naøterea unui copil care
va rupe „jugul care apasæ asupra [lor]“ (Isaia 9:4) øi va fi
numit “Minunat, Sfetnic, Dumnezeu atotputernic, Pærintele
veøniciilor, Domn al pæcii“ (v. 6). Toate aceste nume se referæ
la Mesia – împæratul împæraflilor – øi aceastæ profeflie a fost
împlinitæ în întregime atunci când Isus Øi-a petrecut cea
mai mare parte a vieflii pe pæmânt în aceastæ zonæ, Galilea
(vezi Matei 4:12–16). Profeflia continuæ sæ se împlineascæ
pe mæsuræ ce guvernarea sau conducerea lui Isus Hristos
continuæ sæ se extindæ mereu, pe mæsuræ ce oamenii Îl ac-
ceptæ ca împæratul lor øi devin eligibili pentru binecuvântæ-
rile vieflii eterne (vezi Isaia 9:7). 

În Isaia 9, Domnul a spus clar cæ va permite Asiriei sæ-i
cucereascæ pe copiii lui Israel din Împæræflia de Nord. Pe
lângæ aceasta, profefliile lui Isaia par sæ sugereze cæ Asiria va
distruge øi o parte din Împæræflia lui Iuda. De ce ar permite
Domnul unei nafliuni de necredincioøi ræi, cum erau oamenii
din Asiria, sæ-i cucereascæ pe oamenii Lui de legæmânt? În
Isaia 10, Domnul ræspunde la aceastæ întrebare. El a spus cæ,
deoarece Israel era atât de ræu øi ipocrit, El nu-l va mai apæra.
În Isaia 10, se afirmæ clar cæ asirienii vor fi, de asemenea,
pedepsifli din cauza ræutæflii lor. Nu le va fi permis sæ-l dis-
trugæ complet pe Iuda, pentru cæ Dumnezeu încæ Îøi va mai
îndeplini promisiunea referitor la venirea „unsului“ Sæu
sau Mesia (vezi Isaia 10:27–34). 

Un motiv pentru care Isaia este o carte importantæ în zilele
noastre este acela cæ multe din cele întâmplate în vremea lui
Isaia se întâmplæ øi acum. Noi, de asemenea, træim într-un
timp plin de ræutæfli øi Domnul a promis cæ cei ræi vor suporta
consecinflele faptelor lor – la fel ca în zilele lui Isaia. Deøi
zilele noastre øi zilele lui Isaia diferæ în detalii, principiile
sunt aceleaøi. Profetul Joseph Smith a subliniat importanfla
capitolului 11 din Isaia, spunând: „Pe lângæ acestea, el

Isaia 11

Întâmplæri din viitor

Isaia 10

Distrugætorii vor fi distruøi

[Moroni] a citat al unsprezecelea capitol al lui Isaia, spunând
cæ era pe cale de a fi împlinit (Joseph Smith – Istorie 1:40). 

Cei care Îl iubesc pe Domnul øi încearcæ sæ træiascæ drept ar
putea fi descurajafli de faptul cæ au în jurul lor atât de multæ
ræutate. La vreme de descurajare, este important sæ priveascæ
viafla în contextul lærgit al planului Tatælui Ceresc øi sæ în-
fleleagæ cæ, în cele din urmæ, dreptatea va triumfa øi cæ El a
pregætit o cale ca sæ-i mântuiascæ pe tofli copiii Sæi care do-
resc acest lucru. În Isaia 11, ni se vorbeøte despre viafla în
contextul planului Tatælui Ceresc øi cuprinde un mesaj de
speranflæ, referitor la ceea ce va face Domnul pentru cei care
cautæ sæ-L cunoascæ øi sæ facæ voia Sa. 

Sæ înflelegem scripturile

Isaia 11

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A sau B pe mæsuræ ce studiafli Isaia 11. 

Interpretafli cartea Isaia cu ajutorul altor
scripturi

1. Potrivit afirmafliilor din Doctrinæ øi legæminte 113:1–2, despre
ce este vorba în Isaia 11:1–5? 

2. Potrivit afirmafliilor din Doctrinæ øi legæminte 113:5–6, cine es-
te „rædæcina lui Isai“ în Isaia 11:10? 

3. Potrivit informafliilor din Joseph Smith – Istorie 1:40, când vor
avea loc, cu aproximaflie, evenimentele din Isaia 11? 

Ultimele zile øi Mileniul 

În Isaia 11:1–9, se vorbeøte cel mai mult despre evenimentele din
viitor. În Isaia 11:10–16, ni se spune ceea ce va face Domnul ca
sæ împlineascæ evenimentele consemnate în versetele 1–9. 

1. Care dintre profefliile menflionate în Isaia 11 afli væzut cæ s-au
împlinit deja sau încep sæ se împlineascæ? 

2. Scriefli despre o învæflæturæ din Isaia 11 care væ încurajeazæ sæ
ræmânefli credincioøi Domnului. 

Isaia 12

Læudafli pe Domnul

B

A

Odraslæ (v. 1) – ramuræ

Hotærî (vv. 3–4) – a disciplina
cu blândefle

Nepærtinire (v. 4) – dreptate

Nenorocifli (v. 4) – inferiori
sau umili

Toiag (v. 4) – obiect pe care
un conducætor îl fline ca sim-
bol al puterii sale

Brâul coapselor, brâul mijlo-
cului sæu (v. 5) – o curea

Pizma (v. 13) – gelozia

Vræjmaøii (v. 13) – duømanii

Nu va mai fi vræjmaø (v. 13) –
nu-i va mai crea probleme

Încælflafli (v. 15) – færæ sæ se ude
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Isaia 12 este un scurt poem adresat Domnului pentru ceea
ce face ca sæ-Øi salveze oamenii. Isaia 12 pare sæ fi apærut ca
ræspuns la marile adeværuri, despre care se vorbeøte în Isaia
11, referitoare la Mesia, adunarea lui Israel în ultimele zile øi
la Mileniu. Învæflæturile din capitolul 12 pot fi, de asemenea,
aplicate oricærei persoane care ajunge sæ-L cunoascæ pe
Domnul, care vine în Biserica Domnului øi primeøte pacea
pe care numai Isus Hristos o poate oferi. 

Sæ studiem scripturile

Nume pentru Isus Hristos

Citifli urmætoarele versete din primele 12 capitole din Isaia øi
enumerafli toate numele diferite pe care Isaia le-a folosit pentru
Isus Hristos: Isaia 1:24; 2:3; 3:1; 5:16; 5:24; 7:14; 8:14; 9:6; 11:1; 12:2.
Spunefli care credefli cæ este semnificaflia faptului cæ într-un anumit
verset se foloseøte un anumit nume. Ce subliniazæ numele cu
privire la caracterul øi acfliunile Domnului? 

Isaia 13 øi 14, ca øi Isaia 10, cuprind profeflii despre distruge-
rea unei flæri care a cucerit poporul de legæmânt al Domnului.
În Isaia 10, profeflia era despre Asiria, flara care cucerise
Împæræflia de Nord, aproximativ între anii 725 – 721 î.H. În
Isaia 13 øi 14, ni se spune despre Babilon, flara care a cucerit
Iuda, aproximativ, între anii 600 – 588 î.H. Babilonul din
vechime a fost unul dintre imperiile cele mai bogate øi preo-
cupate de viafla materialæ, nu spiritualæ, din istorie. Prin
urmare, Domnul a folosit Babilonul ca un simbol pentru
oamenii care se concentreazæ asupra lucrurilor lumeøti øi ca
o imagine opusæ celei a Sionului øi cerurilor. Profeflia dis-
trugerii Babilonului din Isaia 13, simbolizeazæ ce se va în-
tâmpla celor care luptæ împotriva oamenilor lui Dumnezeu øi
celor ale cæror inimi sunt îndreptate cætre lucrurile lumeøti øi
nu cætre lucrurile lui Dumnezeu. 

Isaia 14 se referæ mai mult la împæratul Babilonului, pe care
Isaia îl comparæ cu Lucifer sau Satana. Datoritæ scrierilor
din acest capitol, aflæm mai multe despre cum Lucifer a de-
venit Satana øi, de asemenea, ce urmeazæ sæ li se întâmple
lui øi urmaøilor sæi. 

Sæ înflelegem scripturile

Isaia 14

Robi (v. 2) – prizonieri

Asupritorii (vv. 2, 4) – cei care
îi stæpânesc øi rænesc pe alflii

Nuiaua (v. 5) – obiect care
simbolizeazæ autoritatea de a
conduce

Strælucirea (v. 11) – mândria

Isaia 13–14

Babilon øi Lucifer

A

Sæ studiem scripturile

De ce l-afli urma? 

1. În Isaia 14:12–14, ni se spune cum Lucifer a devenit Satana.
Ce vi se pare cel mai interesant despre ceea ce a spus Isaia? 

2. Citifli Doctrinæ øi legæminte 76:25–27; Moise 4:1–4 øi scriefli
despre alte nofliuni pe care le-afli învæflat cu privire la cæderea
lui Lucifer. 

3. Potrivit celor relatate în Isaia 14:4–11, 15–20, ce i se va întâmpla,
în cele din urmæ, lui Lucifer? 

4. Ce informaflii suplimentare aflafli din Doctrinæ øi legæminte
76:30, 33, 36–38, 44–46? 

5. Unul dintre motivele pentru care încercæm sæ învæflæm despre
Isus Hristos este ca sæ Îi urmæm exemplul øi sæ devenim mai
asemænætori Lui. Scripturile menflioneazæ cum Satana a devenit
diavolul, pentru ca noi sæ putem identifica ceea ce trebuie sæ
facem pentru a evita sæ-l urmæm. Pe mæsuræ ce væ gândifli la
ce afli citit în Isaia 14 despre cæderea lui Lucifer, scriefli de ce
ceea ce afli învæflat væ face sæ dorifli sæ urmafli øi mai mult
exemplul lui Isus Hristos? Scriefli, de asemenea, cum vefli pu-
tea avea o mai mare capacitate de a-l evita pe Satana øi ispite-
le lui datoritæ celor învæflate. 

Isaia 15–23 cuprinde câteva profeflii legate de distrugerea
nafliunilor din jurul lui Israel. Dezvæluind lui Israel øi lui
Iuda cæ toate nafliunile învecinate vor fi distruse, Domnul
le-a dat un motiv bun de a se încrede în El øi nu în tratate
øi alianfle cu aceste flæri vecine. 

Capitolele Isaia 15 øi 16 cuprind profeflii despre Moab. fiara
a fost numitæ dupæ Moab, fiul celei mai mari fiice a lui Lot
(vezi Genesa 19:37) øi care s-a stabilit în acea flaræ cu familia
sa. Moabiflii s-au luptat deseori cu israeliflii dar, de data
aceasta, israeliflii ar fi putut sæ stabileascæ o alianflæ cu
moabiflii, pentru a-i ajuta sæ-øi învingæ duømanii. 

Isaia 17 oferæ o profeflie referitoare la Damasc (Siria) øi
Efraim (Împæræflia de Nord). Damasc øi Efraim au încheiat
o alianflæ pentru a cuceri pe Iuda dar, înainte ca ei sæ poatæ
ataca, asirienii au venit dinspre nord øi i-au distrus pe cei
doi posibili cuceritori. Isaia 17 consemneazæ o profeflie legatæ
de distrugerea acestor douæ nafliuni øi unele dintre efectele
distrugerii asupra celor douæ nafliuni. 

Isaia 15–23

Profeflii împotriva nafliunilor
care nu-L slujesc pe Domnul

A

Alæute (v. 11) – instrumente
muzicale

Împotrivi (v. 27) – opri

Toiagul (v. 29) – armæ de ræzboi
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Isaia 18 se adreseazæ unei flæri de „dincolo de râurile Etiopiei“
(v. 1). Majoritatea traducætorilor numesc aceastæ flaræ Cuø,
despre care unii cred cæ a fost o nafliune la sud de Egipt.
Capitolul 18 este mai plin de speranflæ decât majoritatea ca-
pitolelor din aceastæ secfliune øi existæ multe dispute cu privi-
re la ce vrea sæ însemne sau la ce se referæ capitolul 18. 

Isaia 18 consemneazæ profeflia lui Isaia, care spune cæ, deøi
oamenii acestei nafliuni vor fi „împræøtiafli øi jefuifli“ øi „cælcafli
în picioare“, ei vor fi invitafli sæ se adune pe Muntele Sion,
unde se pare cæ vor fi bine primifli. Ultimul verset din capitol
poate fi de un deosebit interes, pentru cæ în el ni se spune
despre a-i oferi Domnului un „dar“ de oameni care erau
„împræøtiafli“. Adunarea oamenilor de pe pæmânt øi pregætirea
lor pentru a-L întâmpina pe Domnul este unul dintre cele
mai mari scopuri ale Bisericii în ultimele zile. 

Isaia 19–20 consemneazæ profeflii despre Egipt care, în vre-
mea lui Isaia, a fost una dintre cele mai puternice nafliuni
din lume. Isaia a profeflit despre modurile în care Egiptul va
fi tulburat øi despre faptul cæ egiptenii nu vor putea sæ-øi
rezolve problemele prin propriile lor capacitæfli sau prin
dumnezeii lor faløi. Isaia 19 cuprinde, de asemenea, o minu-
natæ profeflie, øi anume, cæ, în viitor, Egiptul øi Israelul vor
preaslævi acelaøi Dumnezeu, iar Egiptul va fi vindecat de
cætre Domnul. Chiar mai mult, profeflia sugereazæ cæ Asiria
se va uni, de asemenea, cu Israel øi cu Egipt în preaslævirea
lui Dumnezeu. 

În Isaia 20, se vorbeøte despre timpul în care Asiria va cuceri
Egiptul – arætându-le din nou oamenilor lui Iuda un motiv
pentru care nu trebuie sæ se alæture unei alte flæri împotriva
Asiriei. 

În Isaia 21, ni se spune despre distrugerea, în final, a celor
trei nafliuni: Babilon (vv. 1–10), Edom (vv. 11–12) øi Arabia
(vv. 13–17).

În versetul 10, Domnul pare sæ se adreseze în special mem-
brilor casei lui Israel care, la aproape douæ sute de ani dupæ
vremea lui Isaia, vor fi captivi în Babilon øi vor avea nevoie
de încurajarea oferitæ de aceastæ profeflie despre distrugerea
Babilonului. 

Isaia 22 se referæ la cæderea Ierusalimului øi ne vorbeøte des-
pre un timp în care aceastæ „povaræ“ sau mesaj trist va fi
înlæturat øi pacea va fi permanentæ în Ierusalim. În aceastæ
profeflie, Isaia a explicat nu numai ce se va întâmpla o datæ cu
distrugerea Ierusalimului, ci øi de ce va fi distrus Ierusalimul.
El a menflionat cæ oamenii erau foarte mândri de tunelurile øi
canalele pe care le construiseræ pentru rezolvarea problemelor
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pe care le aveau din cauza lipsei de apæ, dar nu-L preaslæveau
pe Creatorul apei, nici nu recunoøteau cæ toate binecuvântæri-
le vin de la El (vezi v. 11). El i-a criticat, de asemenea, pentru
cæ flineau petreceri pentru a særbætori veøtile cæ nafliunile înve-
cinate vor fi distruse, în loc sæ se umileascæ øi sæ se pocæiascæ
(vezi vv. 12–14).

Isaia 22, confline o scurtæ paginæ de istorie, care cuprinde
simboluri importante. Povestea este despre Øebna, pæzitorul
bogæfliilor Ierusalimului, care simbolizeazæ atitudinile oame-
nilor din Ierusalim din acea vreme. Isaia l-a acuzat pe Øebna
cæ se mândreøte cu bogæflia Ierusalimului. Apoi, Isaia a spus
cæ, pe lângæ faptul cæ asirieni vor lua majoritatea bogæfliilor
Ierusalimului, cele mai frumoase bogæflii din Ierusalim vor fi
cele mai „ieftine“ lucruri din casa împæratului Asiriei (vezi
v. 18). Mai mult, Isaia a spus cæ un om pe nume Eliachim,
care în ebraicæ înseamnæ „Dumnezeu te va ridica“, îl va în-
locui pe Øebna. Existæ o simbolisticæ importantæ legatæ de
numele sæu øi de poveste. Numai prin înlocuirea iubirii pen-
tru bogæflii cu iubirea pentru Dumnezeu putea sæ fie mân-
tuit Ierusalimul de la distrugere. Øi, când se va întoarce la
Dumnezeu, Ierusalimul se va înælfla din nou ca un oraø
sfânt. Numele Eliachim a avut o øi mai mare semnificaflie
simbolicæ deoarece sublinia ispæøirea. Datoritæ ispæøirii lui
Isus Hristos, Dumnezeu va face ca tofli oamenii sæ se ridice
øi sæ aibæ ocazia sæ învingæ toatæ distrugerea, dezamægirea øi
moartea din aceastæ lume. În ultimul verset al capitolului
22, Isaia a mærturisit despre marea putere a acestei izbæviri,
comparând-o cu fixarea unui cui într-un „loc tare“, pentru
a nu putea fi înlæturat. Aceastæ imagine simboliza salvarea
veønicæ pe care a oferit-o Isus Hristos, modul cum a murit øi
mântuirea siguræ a întregii omeniri. 

Isaia 23, care confline o profeflie despre Tir, un oraø din Fenicia,
este ultimul din capitolele care profeflesc ræsturnarea nafliu-
nilor care înconjoaræ pe Israel øi Iuda. Tir era un oraø con-
centrat asupra cumpærærii øi vânzærii de bogæflii. Pentru
locuitorii Tirului, lucrurile lumeøti erau întotdeauna mai
importante decât orice altceva, chiar decât Dumnezeu. Isaia
compara Tirul cu o prostituatæ. Aceasta pentru cæ, într-un
fel, oamenii se vindeau pe ei înøiøi øi sacra lor relaflie cu
Dumnezeu pentru bani – cam la fel cum o prostituatæ îøi
vinde virtutea pentru bani. 

Dupæ câteva capitole care vorbesc despre distrugerea a diferite
nafliuni (vezi Isaia 13–23), în Isaia 24 se vorbeøte despre o
distrugere care va avea loc pe întreg pæmântul. Isaia 24 se
aplicæ mai ales israeliflilor, arætând ce li se va întâmpla din
cauza ræutæflii lor, dar se aplicæ øi ultimelor zile de dinaintea
celei de a Doua Veniri. 

Isaia 24

Lumea rea este distrusæ
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Deøi Isaia 24 pare foarte descurajator deoarece vorbeøte atât
de mult despre distrugere, el cuprinde un mic mesaj de spe-
ranflæ pentru cei drepfli, care vor fi cruflafli. Acest mesaj plin
de speranflæ devine øi mai puternic în urmætoarele câteva ca-
pitole. 

Sæ înflelegem scripturile

Isaia 24

Sæ studiem scripturile

Învæflafli din scripturile cu aceeaøi temæ

1. Citifli Doctrinæ øi legæminte 5:19; 84:96–98 øi scriefli cum øi de
ce va face Domnul ceea ce a spus cæ va face, în Isaia 24:1. 

2. Citifli Doctrinæ øi legæminte 1:17, 35–36; 45:31–35; 97:22–28 øi
explicafli cum poate o persoanæ sæ fie salvatæ din mijlocul dis-
trugerilor profeflite în Isaia 24:1–12, 19–23.

3. Enumerafli modurile în care aøa cum a spus Domnul, în Isaia
24:5, oamenii pæmântului au pæcætuit. Comparafli ce a spus în
Isaia cu ceea ce a spus în Doctrinæ øi legæminte 1:15–16 øi spu-
nefli ce credefli dumneavoastræ cæ semnificæ Isaia 24:5. 

Parte din planul salværii

1. Ce se va întâmpla, conform lui Isaia 24:21–22, cu cei distruøi
atunci când evenimentele din acest capitol se vor împlini? 

2. Potrivit celor relatate în Doctrinæ øi legæminte 138:29–35, cum
vor fi aceøti oameni „vizitafli“? 

În Isaia 25, se consemneazæ recunoøtinfla lui Isaia pentru ceea
ce a fæcut øi va face Domnul, inclusiv distrugerea finalæ a
celor mândri øi ræi øi ræsplata pentru cei umili, credincioøi
øi supuøi. El a spus cæ cei care Îl vor „aøtepta“ pe Domnul
în credinflæ (însemnând cæ vor ræmâne credincioøi
Domnului în timp ce vor aøteaptæ ca toate cuvintele Sale

Isaia 25

Isaia Îl laudæ pe Domnul

B

A

De tot (vv. 3, 19) – complet

Cæpeteniile (v. 4) – cei mândri

Spurcatæ (v. 5) – murdæritæ

Legile (v. 5) – ceremoniile sacre

Legæmântul cel veønic (v. 5) –
legile øi promisiunile
Evangheliei

Mænâncæ (v. 6) – distruge

Præpædifli (v. 6) – pedepsifli

Desfætarea (vv. 8, 11) – fericirea

Jefuitorii (v. 16) – înøelætorii

Lanflul (vv. 17–18) – capcana

sæ se împlineascæ – chiar øi atunci când poate pærea cæ nu
meritæ) vor fi ræsplætifli în timp øi ræsplata lor va fi mare. 

Ce cântec afli cânta pentru a væ exprima recunoøtinfla faflæ
de Dumnezeu? Isaia 26 cuprinde un cântec de recunoøtinflæ
pentru ceea ce Domnul face pentru poporul Sæu. Învierea
lui Isus Hristos, menflionatæ în versetul 19, ar fi unul din
principalele motive ale recunoøtinflei noastre. 

În Isaia 27, Isaia comparæ modul în care Domnul lucreazæ
cu oamenii Sæi cu modul în care cineva îngrijeøte o vie
(vezi Isaia 5:1–7; Iacov 5). În aceastæ comparaflie, Domnul a
explicat cæ cei ræi sunt ca øi ramurile moarte pe care le va
tæia øi le va arde, în timp ce cei drepfli sunt ca viflele puter-
nice care prind rædæcini mai adânci, înfloresc øi „[umplu]
lumea cu roade“ (Isaia 27:6). 

În Isaia 28, mândria este consideratæ principalul pæcat al
israeliflilor. Mândria i-a separat pe oameni de binecuvântæ-
rile pe care Domnul dorea sæ le dea lor. În versetele 23–29,
Isaia a comparat cunoaøterea pe care o defline un fermier
pentru a planta øi secera recoltele cu cunoaøterea pe care o
are Domnul, aceea de a lucra cu copiii Sæi. 

Isaia 28

Sfat pentru oamenii mândri

Isaia 27

Domnul øi via Sa

Isaia 26

Cântecul de laudæ al lui Isaia
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Uneori, oamenii care cunosc Biblia øi nu sunt membri ai
Bisericii ne pun întrebæri ca: „Dacæ este Cartea lui Mormon
o partea atât de importantæ în lucrarea Domnului, de ce nu
este menflionatæ în Biblie?“. Existæ câteva ræspunsuri la
aceastæ întrebare, iar unul dintre ele este: „Dar este menflio-
natæ!“. Isaia 29 este un loc din Biblie, în care se face referire
la Cartea lui Mormon, chiar dacæ nu-i este menflionat numele.
Pe mæsuræ ce citifli acest capitol, cæutafli profeflii despre apa-
riflia Cærflii lui Mormon øi impactul pe care aceastæ carte îl
va avea asupra lumii. 

Sæ înflelegem scripturile

Isaia 29

Isaia 29:11–12, 18–24 – Care este „cartea“
menflionatæ în acest capitol? 
Cei care cunosc Evanghelia restauratæ vor înflelege, probabil, cæ
aceste versete se referæ la Cartea lui Mormon øi la rolul pe care-l
are în restaurarea Evangheliei în zilele din urmæ. Vârstnicul
Bruce C. McConckie a spus: 

„Puflini oameni pe pæmânt, din Bisericæ sau din afara ei, au înfle-
les ce reprezintæ cu adeværat Cartea lui Mormon. Puflini sunt oa-
menii care cunosc rolul pe care aceasta l-a avut øi-l va avea în
pregætirea cæii pentru venirea Celui despre care ea ne prezintæ o
nouæ mærturie... 

Cartea lui Mormon va avea un efect aøa de mare asupra oame-
nilor, încât întregul pæmânt øi tofli oamenii vor fi influenflafli øi
guvernafli de ea... 

Nu existæ un subiect mai important ca acesta, cu care omenirea
sæ se confrunte în timpurile moderne: Este Cartea lui Mormon
voinfla øi glasul lui Dumnezeu cætre tofli oamenii?“ (The Millennial
Messiah [1982], pp. 159, 170, 179.) 

Ariel (vv. 1, 3, 7) – Ierusalim

Împresura (vv. 2, 7) – tulbura

Te voi împresura (v. 3) – voi
trimite o armatæ împotriva ta

Asupritorilor (vv. 5, 20) – cei
care sunt mari, puternici øi ræi

Pleava (v. 5) – înveliøul boa-
belor de grâu

Cetæfluiei (v. 7) – fortului, for-
tæreflei

Se clatinæ (v. 9) – se împiedi-
cæ în timp ce merg

Învæflæturæ (v. 13) – reguli

Va pieri (v. 14) – va fi distrusæ

Pricepufli (v. 14) – înflelepfli øi
inteligenfli

Privit (vv. 16–17) – considerat

Nenorocifli (v. 19) – umili øi
supuøi

Înfruntau (v. 21) – corectau

Rætæcifli (v. 24) – fæceau greøeli

Isaia 29

O lucrare mæreaflæ øi minunatæ

Sæ studiem scripturile

Profeflie împlinitæ

1. În Isaia 29:1–6, ni se spune despre un grup de oameni care
„vorbesc din flærânæ“ dupæ distrugerea Ierusalimului. Isaia a
spus cæ vor fi vizitafli de „cutremure de pæmânt, pocnet puter-
nic, cu vijelie øi furtunæ øi cu flacæra unui foc mistuitor“ (Isaia
29:6). Citifli 2 Nefi 26:15–17; 33:13; 3 Nefi 8:2–19; Mormon 8:23,
26, 34–35 øi scriefli despre modurile în care Cartea lui Mormon
împlineøte profeflia din Isaia 29:1–6. 

2. Citifli Joseph Smith – Istorie 1:61–65 øi spunefli în ce fel eveni-
mentul consemnat aici a fost o împlinire a lui Isaia 29:11–12.
Poate dorifli, de asemenea, sæ citifli 2 Nefi 26:9–22 øi sæ vedefli
cum aceste versete explicæ mai bine aceastæ profeflie. 

Scripturæ de bazæ – Isaia 29:13–14

„Apostazie“ înseamnæ „lepædarea de credinflæ“ øi se referæ la
„apostazie“ ca la timpul când plinætatea Evangheliei øi autorita-
tea preofliei pentru administrarea rânduielilor Evangheliei au
fost luate oamenilor de pe pæmânt. „Restaurare“ se referæ la
aducerea din nou pe pæmânt a plinætæflii Evangheliei øi a autori-
tæflii preofliei. 

1. Citifli urmætoarele versete din Isaia 29 øi spunefli dacæ sunt
despre apostazie sau restaurare, apoi, explicafli ce ne învaflæ
aceste versete despre apostazie øi restaurare: vv. 9–10, 13–14,
15, 18–21, 24.

2. Comparafli Isaia 29:13–14 cu Joseph Smith – Istorie 1:18–19. Ce
credefli cæ reprezintæ „lucrarea minunatæ“ (vezi, de asemenea,
vv. 33–34)?

3. În Isaia 29:11–12, 18–24 ni se spune despre o carte care va avea
un rol important în aceastæ „lucrare minunatæ“? Enumerafli ade-
værurile pe care aceste versete spun cæ le va scoate la ivealæ
aceastæ carte øi spunefli apoi despre ce carte credefli cæ este vorba.

Isaia 30–32 au fost scrise când Asiria a ameninflat cæ-l va
ataca pe Israel, dupæ ce cucerise alte flæri vecine. Temætori,
mulfli din Israel au cæutat sæ obflinæ ajutor de la Egipt, pen-
tru a se apæra de asirieni. Dar Domnul i-a ajutat pe copiii
lui Israel sæ scape de crudul Egipt, în timpul lui Moise; El
a luptat pentru ei øi i-a ajutat sæ obflinæ pæmântul fægæduit.
Faptul cæ se alæturase Egiptului încheind un tratat, în loc
sæ se bizuie pe Domnul care îi eliberase în trecut, a demon-
strat cât de micæ era credinfla israeliflilor în Dumnezeul lor.
Sfatul lui Isaia din capitolele 30–32 a fost de a se încrede în
Domnul øi nu în Egipt, pentru a fi eliberafli. Isaia le-a spus,
de asemenea, copiilor lui Israel despre binecuvântærile pe
care le vor primi dacæ îøi vor pune încrederea în Domnul øi
i-a avertizat în legæturæ cu consecinflele neîncrederii în El. 

Isaia 30–32

Încredefli-væ în Domnul

B

A
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Cum hotærâfli dacæ sæ væ încredefli sau nu în cineva? V-afli
încrezut vreodatæ în cineva øi, apoi, persoana respectivæ a
profitat de dumneavoastræ? În cine trebuie sæ ne încredem?
Ne temem mai mult de ceea ce ne pot face alflii decât ne
încredem cæ Domnul ne va binecuvânta dacæ suntem
credincioøi Lui? Ne încredem în propriile noastre forfle în
rezolvarea problemelor în loc sæ încercæm calea Domnului?
Acestea pot pærea întrebæri naive dar, pentru cæ mulfli oa-
meni cred cæ poruncile sunt „prea grele“ sau nu væd bine-
cuvântærile imediate care vin prin pæstrarea poruncilor, ei
se încred în forflele øi judecata lor proprie sau în puterea øi
judecata altora øi ignoræ poruncile. 

Sæ înflelegem scripturile

Isaia 30:15–21

Sæ studiem scripturile

Cu propriile cuvinte

În Isaia 30:15–21, Domnul a explicat israeliflilor de ce ar trebui sæ
se încreadæ în El øi nu în propriile lor puteri, în puterea altora sau
în obiecte menite sæ ajute în luptæ. Dupæ ce citifli aceste versete,
ræspundefli la urmætoarele întrebæri cu propriile cuvinte. 

1. Ce a spus Domnul cæ se va întâmpla dacæ israeliflii se încred
în puterea proprie (vv. 16–17)?

2. În ce trebuie sæ se încreadæ israeliflii (v. 15)?

3. Conform versetelor 18–21, ce le-a cerut Domnul oamenilor øi
ce va face Domnul pentru ei? 

4. În ce fel de situaflie credefli cæ acest sfat ar fi de folos astæzi? 

Ce sentimente avefli când væ gândifli la a Doua Venire a lui
Isus Hristos? Aøteptafli cu neræbdare sau væ este teamæ? În
Isaia 33, se consemneazæ cuvintele lui Isaia despre faptul cæ
unora ar trebui sæ le fie teamæ de a Doua Venire din cauza
ræutæflii lor øi pentru cæ nu sunt pregætifli sæ fie cu Domnul.
Isaia a vorbit, de asemenea, despre cei care vor locui cu
Domnul øi i-a descris. Cei care vor sæ træiascæ alæturi de
Domnul ar face bine sæ punæ accent pe aceste calitæfli øi sæ
se stræduiascæ sæ le dezvolte. 

Isaia 33–34

A Doua Venire a lui 
Isus Hristos

A

Steag (v. 17) – semnal Necaz (v. 20) – încercæri øi
probleme

Pânæ aici, Isaia 34 pare sæ fie cel mai dur dintre toate capi-
tolele în care se vorbeøte despre distrugere. Capitolul 34
descrie judecata celor ræi, care va avea loc cu siguranflæ atât
în timpul lui Isaia, cât øi înainte de a Doua Venire. Ar trebui
sæ ne amintim, totuøi, cæ aceastæ teribilæ judecatæ vine numai
asupra celor care au fost avertizafli øi care tot au ales sæ fie
ræi. Domnul nu doreøte ca vreunul dintre copiii Sæi sæ fie
astfel pedepsit (vezi 2 Nefi 26:23–28), dar consecinflele
încælcærii unei legi drepte trebuie împlinite (vezi D&L
63:33–34). 

Sæ studiem scripturile

Întocmifli o lista

1. Citifli Isaia 33:14–17 øi întocmifli o listæ cu oamenii despre care
Isaia a spus cæ vor supravieflui distrugerii de la a Doua Venire
a lui Isus Hristos. 

2. Spunefli ce semnificæ fiecare lucru de pe listæ. 

3. Conform versetului 17, ce li se va mai întâmpla acestor oameni?

Câteva din capitolele de mai înainte au transmis mesaje de-
primante despre distrugere. Dar Isaia a încheiat aceastæ sec-
fliune a scrierilor sale cu un capitol plin de speranflæ despre
binecuvântærile de care beneficiazæ oamenii credincioøi
Domnului. Când ne gândim la marile binecuvântæri pe care
Domnul le oferæ celor drepfli, putem câøtiga puterea de care
avem nevoie ca sæ mergem pe calea pocæinflei øi sæ învingem
viitoarele ispite. 

O parte din Isaia 36–39 este aproape la fel cu 2 Împærafli
18–20. Singura deosebire considerabilæ este un „psalm“ al
lui Ezechia, consemnat în Isaia 38. Dacæ dorifli sæ revedefli
ceea ce s-a întâmplat în capitolele 36–39, putefli citi capito-
lele din Isaia øi materialul ajutætor, din acest îndrumar pen-
tru 2 Împærafli 18–20, la paginile 118–119.

Isaia 36–39

Povestea împæratului Ezechia

Isaia 35

Un mesaj de speranflæ

A
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Dupæ consemnarea evenimentelor istorice din capitolele
36–39, Isaia a revenit, în capitolul 40, la stilul sæu profetic
øi mai poetic de a scrie. Majoritatea versetelor din Isaia 40
au devenit cuvintele unor minunate piese muzicale, pentru
cæ aceste capitole descriu în amænunt puterea Domnului øi
cum îi va salva pe oamenii Sæi. Dupæ ce Isaia øi alfli profefli
au profeflit, deseori, despre distrugere, capitolul 40 din Isaia
constituie un mærefl mesaj de speranflæ pentru cei care se vor
încrede în Domnul. Profefliile din capitolul 40 prezic atât
Prima, cât øi a Doua Venire a lui Mesia. Dacæ vom „asemæ-
na“ învæflæturile din capitolul 40 cu noi înøine, ele pot fi o
frumoasæ øi puternicæ mærturie despre Domnul øi puterea
Sa în vieflile noastre muritoare. 

Sæ înflelegem scripturile

Isaia 40

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele trei activitæfli (A–C) pe mæ-
suræ ce studiafli Isaia 40. 

Ajutor din Noul Testament

Citifli TJS, Luca 3:4–11 din Selecfliuni din traducerea Bibliei de
Joseph Smith din Ghidul pentru scripturi.

1. Descriefli cui se aplicæ Isaia 40:3–5 potrivit afirmafliei lui Luca.

2. Ce alte informaflii se gæsesc în traducerea lui Joseph Smith.

Putefli sæ notafli aceastæ trimitere lângæ Isaia 40:3–5.

Aplicafli-l vouæ înøivæ øi altora

1. Cum afli putea sæ aplicafli propriei persoane mesajul din Isaia
40:3?

2. Descriefli un mod prin care credefli cæ Domnul va împlini ceea
ce se spune în Isaia 40:4. Putefli sæ citifli versetul 5 øi sæ væ gân-
difli cum toatæ fæptura „o va vedea“.

3. Descriefli un mod prin care credefli cæ versetul 4 este sau va fi
împlinit într-un mod spiritual øi mai personal.

B

A

Netezifli (v. 3) – a face o cæra-
re; în mod simbolic, sæ pregæ-
teøti o cale (Aceastæ „netezire“
era fæcutæ de obicei pentru a
pregæti calea pentru o persoa-
næ importantæ, cum e un îm-
pærat sau conducætor.)

Treime de mæsuræ (v. 12) –
cât læflimea palmei

Cercetat (v. 13) – mæsurat

Deøertæciune (vv. 17, 23) – fæ-
ræ valoare

Întemeierea (v. 21) – începutul

Zboaræ (v. 31) – urcæ

Isaia 40

Puterea øi mæreflia lui
Dumnezeu

4. Cum se pot aplica aceste versete cuiva care se întreabæ dacæ
meritæ sæ fie drept, dacæ se poate întoarce sæ træiascæ alæturi
de Dumnezeu sau ce se va întâmpla în viitor?

Ræspundefli întrebærilor din scripturi

Isaia 40:12–31 confline multe întrebæri la care nici Domnul, nici
Isaia nu au ræspuns, pentru cæ ræspunsurile sunt evidente. Citifli
urmætoarele versete øi ræspundefli la întrebæri: 12, 13, 14, 18, 21,
25, 27, 28. Scriefli care credefli cæ este mesajul lui Isaia din aceste
versete.

Venerarea idolilor a fost, probabil, cel mai supærætor øi evi-
dent pæcat al copiilor lui Israel din timpul lui Isaia. În Isaia
41–47, ni se spune cæ Domnul le-a spus oamenilor Sæi de ce
ar trebui sæ se încreadæ în El øi sæ-L preaslæveascæ pe El øi
nu pe idoli. Le-a mærturisit cæ, printre alte nume øi titluri
importante, El era Mântuitorul lor (adicæ cineva care îi va
ræscumpæra din captivitatea spiritualæ prin sacrificiul Sæu
ispæøitor; vezi Isaia 41:14; 43:1, 14; 44:6, 24; 47:4), Salvatorul
lor (vezi Isaia 43:3, 11; 45:15, 21) øi Creatorul lor (vezi
Isaia 42:5; 43:1, 7, 15, 21; 44:24; 45:9, 11, 18). Copiilor lui
Israel le-a atras atenflia: 

„Eu sunt Domnul, Dumnezeul tæu... Mântuitorul tæu...

Ræscumpærætorul tæu...

Sfântul vostru... Împæratul vostru“ (Isaia 43:3, 14–15).

Deøi aceste capitole îi îndeamnæ pe copiii lui Israel sæ se
pocæiascæ øi sæ se întoarcæ la Domnul, ele sunt pline de
speranflæ datoritæ promisiunii Domnului cæ îi va primi da-
cæ vor alege sæ-L urmeze øi cæ El are puterea sæ-i salveze øi
sæ-i ræscumpere de toate pæcatele øi suferinflele lor.

Deøi mesajele din aceste capitole pot fi, cu siguranflæ, puse
în practicæ în zilele noastre, ele au avut o semnificaflie aparte
pentru iudeii care erau captivi, în Babilon, la 150 de ani du-
pæ moartea lui Isaia. Fuseseræ luafli captivi pentru cæ ei, ca
popor, refuzaseræ sæ se pocæiascæ pentru cæ slujeau idolilor.
Aveau nevoie de puterea salvatoare øi ræscumpærætoare pe
care Domnul a oferit-o øi au gæsit curaj în promisiunea cæ
împæratul Cirus al Persiei va fi eliberatorul lor (vezi Isaia
45) øi în profeflia distrugerii Babilonului (vezi Isaia 47).

Sæ înflelegem scripturile

Isaia 42:1–7

Va vesti judecata (vv. 1, 3) –
va îndrepta ceea ce e ræu, va
face dreptate

Va aøeza dreptatea (v. 4) – va
corecta

Isaia 41–47

Mântuitorul lui Israel

C
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Isaia 47:5–10

Isaia 45:1 – Cine era Cirus?
Dupæ cum afli citit mai devreme în Vechiul Testament, babilonie-
nii au cucerit pe Iuda, între 600–586 î.H. La aproximativ 540 î.H.,
imperiul medo-persan, sub conducerea împæratului Cirus, i-a
cucerit pe babilonieni. Cirus a dat un decret, la scurt timp dupæ
aceea, care le permitea iudeilor sæ se întoarcæ la Ierusalim øi sæ-øi
reconstruiascæ templul.

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A–D) pe mæsuræ
ce studiafli Isaia 41–47.

Cine este?

1. Citifli Isaia 42:1–7; Matei 12:14–21 øi spunefli cine este robul
despre care a scris Isaia.

2. Menflionafli douæ concepte din Isaia 42:1–7, care væ impresio-
neazæ în mod special ca descriere a acestui rob øi explicafli de
ce væ impresioneazæ.

Ajutor din traducerea lui Joseph Smith

1. Citifli TJS pentru Isaia 42:19–23, în special versetele 19–20, øi
scriefli ceea ce Domnul a spus cæ va face pentru oamenii care
sunt orbi øi surzi faflæ de lucrurile spirituale.

2. Dafli un exemplu care sæ arate cum se întâmplæ acest lucru
astæzi.

Scriefli un bilet unui prieten

Scriefli un bilet folosind cel puflin douæ adeværuri cuprinse în
Isaia 43:1–7, care ar putea aduce speranflæ cuiva care e descurajat.

Gæsifli problema

Isaia 47:5–10 comparæ Babilonul cu o împæræteasæ care øi-a pierdut
gloria øi explicæ de ce a cæzut.

1. Enumerafli cel puflin doua expresii care descriu de ce a cæzut
aceastæ „împæræteasæ“. Spunefli cu propriile dumneavoastræ
cuvinte ce semnificæ expresiile.

2. Scriefli despre o situaflie, din zilele noastre, în care cineva ar
putea face aceleaøi greøeli ca øi „împæræteasa“ øi spunefli care
credefli cæ ar fi consecinflele.

Notæ: Acest capitol øi câteva dintre cele ce urmeazæ sunt citate
de scriitorii cærflii lui Mormon. Putefli compara ceea ce este scris
în Cartea lui Mormon cu ceea ce este scris în Isaia, observând fie-
care schimbare øi cum acele schimbæri fac versetele mai uøor de
înfleles. 

D

C

B

A

Fata haldeilor (v. 5) – oamenii
din Babilon

Împæræteasa împæraflilor (v.
5) – cea mai mare împæræflie

fii-ai apæsat jugul (v. 6) – ai
pus poverile

Vræjitorii, descântece (vv. 9,
12) – practici ale magiei, care
implicæ spirite false øi previ-
ziuni pe baza semnelor, miø-
cærii stelelor, etc.

Isaia 48 ne ajutæ sæ înflelegem cum se comportæ Domnul cu
cei care au fæcut legæminte cu El, dar care trateazæ cu uøu-
rinflæ acele legæminte øi calitatea lor de membri ai Bisericii.
Pe mæsuræ ce citifli, gândifli-væ ce ne învaflæ acest capitol
despre grija Domnului pentru cei care se îndepærteazæ de El.
Gândifli-væ, de asemenea, cum afli putea folosi aceste învæflæ-
turi pentru a ræmâne devotafli credinflei øi a-i ajuta pe alflii,
cærora le e greu sæ ræmânæ devotafli.

Sæ înflelegem scripturile

Isaia 48

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A–C) pe mæsuræ
ce studiafli Isaia 48.

Jurat pe (v. 1) – promis în

Nu face parte din trecut (v. 7)
– nu au apærut cu mult timp
în urmæ

Necredincios (v. 8) – care træ-
deazæ sau încalcæ promisiuni-
le, înøealæ

Sunt ræbdætor (v. 9) – amân,
întârzii

Opresc (v. 9) – abflin

Læmurit (v. 10) – purificat prin
înlæturarea unei substanfle im-
pure din metal, prin încælzi-
rea acestuia la o temperaturæ
foarte ridicatæ

A întins (v. 13) – a mæsurat
cu mâna (adicæ le-a creat)

Ei (v. 14) – idoli, dumnezei faløi

De ai fi luat aminte (v. 18) –
de-ai fi ascultat øi respectat

Isaia 48

Invitaflia de a se întoarce

Unde este citat în Cartea lui Mormon

1 Nefi 20

1 Nefi 21

2 Nefi 7

2 Nefi 8

2 Nefi 8:24–25; vezi, de asemenea,
3 Nefi 20:36–38

Mosia 15:18, 29–31; vezi, de asemenea,
3 Nefi 16:17–20, 20:40

3 Nefi 20:41–45

Mosia 14

3 Nefi 22

Capitol din Isaia

48

49

50

51

52:1–2

52:7–10

52:11–15

53

54
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Observafli schimbærile

1. Comparafli Isaia 48:1–2 cu 1 Nefi 20:1–2. Care este diferenfla
dintre ele?

2. Dupæ ce afli fæcut comparaflia, cui credefli cæ i se adreseazæ
Domnul în aceste versete?

Alegefli un cuvânt

În Isaia 48, Domnul le-a spus israeliflilor de ce era supærat pe ei.
Pentru fiecare dintre urmætoarele versete, scriefli un cuvânt care
credefli cæ descrie cel mai bine ceea ce le-a spus Domnul israelifli-
lor: 4, 6, 8. (Cuvintele nu trebuie sæ fie neapærat din versete.)

Cum îøi ajutæ Domnul oamenii?

1. Întocmifli o listæ din Isaia 48:9–22 cu promisiunile pe care
Domnul le-a fæcut israeliflilor rætæcitori.

2. Dafli un exemplu referitor la modul în care Domnul împlineøte,
astæzi, aceste promisiuni pentru oameni.

3. Scriefli, cu propriile cuvinte, ceea ce a spus Domnul cæ trebuie
sæ facem pentru a avea pace øi fericire (vezi Isaia 48:16–22).

În 1 Nefi 19:23, Nefi a spus cæ a citit fraflilor sæi câteva din
scrieriile lui Isaia, pentru ca sæ-i „convingæ mai mult sæ
creadæ în Domnul, Mântuitorul lor“. Nefi a pus în practicæ
aceastæ afirmaflie, consemnând Isaia 48–49 de pe plæcile de
aramæ pe „plæcile mici“ (vezi 1 Nefi 20–21). Explicaflia lui
Nefi despre înflelesul capitolelor 48–49 se gæseøte în 1 Nefi
22. Dacæ citifli 1 Nefi 22, vefli înflelege mai bine mesajul din
Isaia 48–49.

Cunoaøterea faptului cæ Nefi a citit aceste scrieri pentru a-i
convinge mai mult pe fraflii sæi sæ creadæ în Isus Hristos ne
dæ un indiciu cu privire la ce trebuie sæ cæutæm când citim.
Pe mæsuræ ce citifli Isaia 49, precum øi capitolele 50–53 din
Isaia, cæutafli învæflæturi care væ întæresc credinfla în puterea
salvatoare a lui Isus Hristos.

Sæ înflelegem scripturile

Isaia 49

Tolbæ (v. 2) – container pen-
tru sægefli, purtat pe spate sau
la curea

În zadar (v. 4) – færæ un rezultat

Ræmæøiflele (v. 6) – cei ræmaøi
în viaflæ

Neamuri (v. 6) – cei care nu
sunt membri ai familiei lui
Israel

Moøtenirile pustiite (vv. 8,
19) – locuri pustii

Nenorociflii (v. 13) – cei necæjifli

Sæpat (v. 16) – întipærit

Vor ieøi (v. 17) – te vor pæræsi

Sæ te mænânce (v. 19) – sæ te
cucereascæ

Isaia 49

Un mesaj pentru 
Israelul risipit

C

B

A

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele activitæfli (A–C) pe mæsuræ
ce studiafli Isaia 49.

Cæutafli lucruri care væ învaflæ despre Isus
Hristos

Alegefli acele versete din Isaia 49, care par sæ Îl descrie pe Isus
Hristos – slujirea, puterea øi dragostea Sa – øi explicafli de ce afli
ales acele versete.

O completare importantæ

1. 1 Nefi 21:1 cuprinde o completare importantæ pentru Isaia 49.
Citifli 1 Nefi 21:1 øi scriefli cui i se adresa Domnul în acest capitol.

2. În ce fel credefli cæ ar putea oamenii descriøi aici sæ simbolizeze
pe oamenii din zilele noastre?

Mântuirea lui Israel

Tema principalæ din Isaia 49 este adunarea lui Israel sau mântui-
rea lui Israel. Gæsifli un verset (sau versete) care sæ ræspundæ ur-
mætoarelor întrebæri despre mântuirea lui Israel: Cine? Cum? De
ce? Notafli aceste întrebæri în caietele dumneavoastræ øi scriefli
versetele care se aplicæ fiecærei întrebæri. Putefli sæ subliniafli aceste
versete øi sæ scriefli pe marginea scripturilor dumneavoastræ,
lângæ verset, la ce întrebare ræspunde fiecare verset. 

Amintifli-væ cæ, deøi vorbim, deseori, despre adunarea israeliflilor
ca grup, ar trebui sæ ne dæm seama cæ adunarea are loc pe mæ-
suræ ce fiecare persoanæ se adunæ la Domnul øi Biserica Sa. Ne
putem gândi la adunarea lui Israel din mijlocul duømanilor lui,
din vechime, ca fiind similaræ cu adunarea noastræ personalæ la
Domnul, din robia pæcatului øi a nedreptæflii.

Isaia 50 continuæ ideea începutæ în Isaia 49.

Sæ înflelegem scripturile

Isaia 50

Cartea de despærflire (v. 1) –
document legal

Mustrarea (v. 2) – vocea

Sac (v. 3) – piele neagræ de
capræ, purtatæ la vreme de
necaz

Cremene (v. 7) – o piatræ
foarte tare, care poate stræluci
când este lovitæ cu oflel

Îndreptæfleøte (v. 8) – declaræ
cæ am dreptate

Va vorbi împotriva mea (v. 8)
– se va contrazice cu mine

Potrivnicul (v. 8) – duømanul

Isaia 50

Întoarcerea la Domnul

C

B

A

Prada (vv. 24–25) – capturæ
(Prada este un cuvânt folosit,
de obicei, pentru a descrie

ceea ce vâneazæ un animal ca
sæ se hræneascæ.)
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Isaia 50:6 – „Mi-am dat... obrajii înaintea celor
ce-Mi smulgeau barba“
Dacæ o persoanæ voia sæ umileascæ o altæ persoanæ, putea sæ o
tragæ de barbæ, ca semn al lipsei de respect.

Isaia 50:10 – Cine poate sæ-L urmeze cu adeværat
pe Domnul øi sæ nu fie binecuvântat øi mai fericit?
Invitaflia fæcutæ în Isaia 50 de a-L urma pe Domnul este asemæ-
nætoare celei pe care regele Beniamin a fæcut-o poporului Sæu, în
Mosia 2:41.

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli activitatea A sau B pe mæsuræ ce studiafli Isaia 50.

Ce învæflafli despre Isus Hristos

Citifli Isaia 50:5–7; 1 Nefi 19:9; Doctrinæ øi legæminte 19:16–19 øi
scriefli ceea ce væ învaflæ aceste pasaje din scripturi despre:

1. ceea ce a îndurat Salvatorul pentru a înfæptui ispæøirea;

2. ce L-a motivat sæ facæ un lucru atât de cumplit de dificil øi de
dureros.

Dafli un exemplu

1. Descriefli cele douæ tipuri de oameni despre care a vorbit Isaia
în versetele 10–11. 

2. Gândifli-væ la o situaflie cu care se confruntæ oamenii de vârsta
dumneavoastræ. Dafli un exemplu referitor la modul în care
ar acfliona, în acea situaflie, fiecare dintre oamenii pe care i-a
descris Isaia.

Tratând aceeaøi temæ plinæ de speranflæ din capitolele de mai
înainte, Isaia 51–52 sunt pline de cuvinte încurajatoare,
adresate celor care se încred în Domnul. În capitolele 51–52,
citim despre marea putere a Domnului asupra tuturor lu-
crurilor – dar, mai ales, asupra duømanilor lui Israel. Cei
care sunt sclavi ai pæcatului pot aplica aceste scripturi pro-
priilor persoane øi le pot accepta mesajul: Domnul va oferi
un mare ajutor copiilor Sæi, care s-au rætæcit, dar care,
acum, îøi pun încrederea în El øi îi pæzesc poruncile.

Isaia 53

Preziceri despre suferinfla
lui Isus Hristos

Isaia 51–52

Trezeøte-te! Øi vino la El

B

A

Mulfli oameni iubesc øi citeazæ
din Isaia 53 datoritæ emoflionan-
tei mærturii despre misiunea lui
Isus Hristos. Acest capitol cu-
prinde profeflia lui Isaia despre
Mesia, care îøi va salva oamenii
nu prin sabie øi ræzboi, ci prin-
tr-o umilæ suferinflæ. Citifli Isaia
53 øi fifli atenfli la ceea ce încerca
Isaia sæ ne ajute sæ simflim øi sæ
înflelegem despre Mesia. 

Sæ înflelegem scripturile

Isaia 53

Sæ studiem scripturile

Scripturæ de bazæ – Isaia 53:3–5

Desenafli un tabel în caietele dumneavoastræ, ca cel de mai jos.
Dupæ ce afli citit versetele din a doua coloanæ, gæsifli un verset
din Isaia 53, care pare sæ profefleascæ despre evenimentul despre
care afli citit. În a treia coloanæ, explicafli pe scurt de ce afli ales
versetul respectiv din Isaia 53 øi ce ni se spune în el despre
Salvator.

ExplicafliaÎmplinirea

Matei 13:54–58

D&L 19:16

Luca 22:54–62

Ioan 1:11

Matei 26:36–46

Mosia 3:7

2 Nefi 9:21

Alma 7:11–13

Marcu 15:25–28

Ioan 19:4–12

Ioan 19:38–42

D&L 45:3–5

Versetul din Isaia 53

A

Slabæ (v. 2) – tânæræ

Frumusefle (v. 2) – înfæfliøare
impresionantæ

Strælucire (v. 2) – glorie, slavæ

Suferinflæ (vv. 3–4, 10) – boalæ

Nu l-au bægat în seamæ (v. 3)
– nu l-au considerat important

Purtat (v. 4) – le-a cærat pe
umeri sau în spate

Am crezut (v. 4) – l-am consi-
derat

Vicleøug (v. 9) – vorbe necinstite

Rodul muncii (v. 11) – suferinfla

Va lua asupra lui (v. 11) – va
cæra

Prada (v. 12) – bunuri luate
de la alflii

S-a rugat (v. 12) – a acfliona în
numele altora
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Cum væ face sæ væ simflifli?

Dupæ ce afli citit toate scripturile de mai sus øi întreg capitolul 53
din Isaia, scriefli un paragraf sau douæ despre ceea ce v-a impre-
sionat cel mai mult în capitolul 53 øi ce simflifli cu privire la ceea
ce a fæcut Salvatorul pentru dumneavoastræ øi pentru întreaga
omenire.

Vorbindu-le, în Isaia 54, copiilor lui Israel, care erau risipifli
øi robi, Domnul a comparat relaflia Sa cu ei cu o cæsætorie.
Deøi au fost separafli o vreme, El a promis sæ-i primeascæ
înapoi cu milæ øi bunætate øi sæ fie „bærbatul“ lor pentru
totdeauna (Isaia 54:5). Aceastæ promisiune poate fi luatæ øi
ca un mesaj personal de speranflæ pentru cei care se aflæ în
pæcat øi care cred cæ Domnul nu-i va mai accepta niciodatæ,
chiar dacæ s-au pocæit.

Isaia 55 cuprinde o altæ chemare
de la Domnul de a veni la El. În
capitolul 55, El oferæ mai multe
motive pentru care Israelul risi-
pit øi noi tofli am vrea sæ ne în-
credem în El øi sæ-L urmæm.
Chiar primul cuvânt, „voi“, este
o chemare ca cineva sæ fie atent
øi sæ vinæ. „Voi“ ar fi urmat de
obicei de miøcarea mâini în
semn sæ vinæ.

Sæ înflelegem scripturile

Isaia 55

Isaia 55:3–4 – De ce vorbeøte despre David?
„David“, care este menflionat aici, se referæ, de fapt, la Isus Hristos,
care era un moøtenitor de drept la tronul lui David. Interesant,
numele de David, înseamnæ în ebraicæ, „preaiubit“. De obicei,

Luafli aminte (v. 3) – ascultafli Færæ rod (v. 11) – gol, færæ nici
un scop

Isaia 55

O invitaflie de la Domnul

Isaia 54

Bærbatul bun

B când profeflii de mai târziu din Vechiul Testament se referæ la
David, ei vorbesc despre tronul lui David øi fac referire la Mesia.

Sæ studiem scripturile

Cu propriile cuvinte

1. Comparafli Isaia 55:1–2 cu 2 Nefi 9:50–51, unde Iacov pare sæ
fi folosit cuvintele lui Isaia. Explicafli, cu propriile cuvinte, ce
înseamnæ aceste versete pentru dumneavoastræ.

2. Cum credefli cæ ar putea o persoanæ sæ „cumpere“ øi sæ „mæ-
nânce“ mâncarea pe care Domnul o oferæ în aceste versete?
Pe mæsuræ ce scriefli ræspunsul, citifli Ioan 4:10–14 sau Ioan
6:29–35, 47–51 pentru îndrumare.

Scripturæ de bazæ – Isaia 55:8–9

1. Facefli un desen care sæ reprezinte mesajul acestor douæ versete.

2. Cum poate fi mesajul acestor versete unul de alinare?

3. Citifli Iacov 4:8 øi spunefli cum putem ajunge sæ înflelegem
gândurile øi cæile Domnului.

În Isaia 56, se consemneazæ faptul cæ Domnul a spus cæ-i
va salva pe copiii lui Israel øi, de asemenea, a oferit aceleaøi
binecuvântæri oricui le dorea. Observafli-i pe „stræinii“ din
versetul 6 øi pe „alte popoare“ din versetul 8.

În ultimele patru versete din Isaia 56, Isaia a început sæ le
vorbeascæ direct oamenilor despre pæcatele lor. Avertizærile
lui continuæ în capitolul 59. Isaia 57 consemneazæ cuvintele
aspre pe care le-a rostit împotriva celor care preaslæveau
idolii. El a folosit, din nou, simbolul cæsætoriei pentru a
ilustra relaflia de legæmânt dintre Israel øi Domnul. Dacæ cei
care au fæcut legæminte cu Domnul erau, în mod simbolic,
cæsætorifli cu El, atunci acei israelifli care slujeau altor dum-
nezei erau „preacurvari“. Isaia a vorbit despre ceea ce li se
putea întâmpla din cauza pæcatelor lor øi a arætat cæ, uneori,
suntem pedepsifli de propriile noastre pæcate la fel de mult
cum suntem pentru ele. Isaia a vorbit, de asemenea, despre

Isaia 57

Domnul are puterea sæ vindece

Isaia 56

Domnul salveazæ
toate nafliunile

B

A
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ceea ce va face Domnul pentru cei care ræmân fideli. Sæ ræmâi
credincios, la vremea aceea, era greu pentru cæ majoritatea
oamenilor îl pæræsise pe Domnul øi întreaga nafliune simflea
efectele. Prin urmare Domnul a folosit cuvinte ca „înviorez“
(v. 15), „tæmædui“ (vv. 18–19) øi „mângâia“ (v. 18).

Înainte øi pe mæsuræ ce citifli Isaia 58, gândifli-væ la urmæ-
toarele întrebæri: Care este scopul postului? Care a fost cel
mai însemnat post pe care l-afli flinut vreodatæ? De ce? Care
este scopul pæstrærii zilei de sabat sfinte? Ce binecuvântæri
afli primit pentru cæ afli pæstrat ziua de sabat sfântæ?

Sæ înflelegem scripturile

Isaia 58

Sæ studiem scripturile

Facefli un tabel

Facefli, în caietele dumneavoastræ, un tabel ca cel de mai jos øi
completafli-l cu ceea ce afli aflat din Isaia 58:3–12.

Dafli exemple

1. În Isaia 58:13–14, Domnul ne dæ principii care ne ajutæ sæ øtim
cum sæ pæstræm ziua de sabat sfântæ. Enumerafli aceste principii.
Citifli Doctrinæ øi legæminte 59:9–14 øi adæugafli la lista dum-
neavoastræ principiile pæstrærii zilei de sabat sfinte.

B

Binecuvântæri pe care Domnul
le promite pentru postul flinut

aøa cum ne-a poruncit El

Ceea ce nu ar
trebui sæ facem când

postim

Ceea ce ar
trebui sæ facem

când postim

A

Pipirig (v. 5) – iarbæ înaltæ,
stuf

Jug (vv. 6, 9) – mecanism din
lemn sau metal, fixat în jurul
gâtului øi umerilor a douæ
animale, ajutându-le sæ-øi
uneascæ puterea pentru a trage
o cæruflæ sau plug. „Jug“, în
acest verset, simbolizeazæ po-
veri, ca særæcia sau pæcatul.

Semenului (v. 7) – familiei

Ocaræ (v. 9) – vorbe rele des-
pre altul

Vei sætura sufletul (vv. 10–11)
– vei aduce alinare

Moøtenirea (v. 14) – binecu-
vântærile

Isaia 58

Postul øi ziua de sabat

2. Pentru fiecare principiu menflionat, dafli un exemplu referitor
la modul în care ar putea cineva sæ aplice acel principiu în ziua
de sabat. Apoi, dafli un exemplu referitor la modul în care ar
putea cineva sæ încalce acel principiu în ziua de sabat.

3. Enumerafli binecuvântærile promise de Domnul pentru pæstra-
rea zilei de sabat sfinte, aøa cum este relatat în Isaia 58:13–14.

Deseori, suntem pedepsifli de propriile noastre pæcate, pe
lângæ faptul cæ suntem pedepsifli din cauza lor, pentru cæ
toate pæcatele au consecinfle. În Isaia 59:1–15, Domnul le-a
spus copiilor lui Israel despre pæcatele lor øi le-a explicat cæ,
atâta timp cât vor continua sæ pæcætuiascæ, El nu-i va mai
putea ajuta; trebuie sæ continue sæ suporte consecinflele ace-
lor pæcate. Pe de altæ parte, în versetele 16–21, Domnul a
vorbit despre ajutorul pe care Îl va oferi celor drepfli.

Vârstnicul Boyd K. Packer
a profeflit: „Peste tot în lume,
cei care acum vin cu zecile
de mii vor veni, inevitabil,
ca o reværsare, acolo unde
familia va fi în siguranflæ.
Aici [în Bisericæ], vor preas-
lævi pe Tatæl, în numele lui
Isus Hristos, prin darul
Duhului Sfânt, øi vor øti cæ
Evanghelia este marele plan
al fericirii, al mântuirii“

Isaia 60

Læsafli lumina voastræ sæ
stræluceascæ

SPERANfiA
VIEfiII ETERNE

CÆSÆTORI
A ÎN

TEMPLU

CONØTIINfiÆ
CURATÆ

PROGRESUL ÎN
PREOfiIE

TRUP
SÆNÆTOS MISIUNE

ÎNZESTRÆRI ÎN TEMPLU
MÆRTURIE
PUTERNICÆ

Isaia 59

Pæcate øi consecinfle 
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(în Conference Report, apr. 1994, pp. 26–27, sau Ensign,
mai 1994, p. 21).

Profeflia vârstnicului Packer se aseamænæ mult cu cea din
Isaia 60. În capitolul 60, Isaia vorbeøte despre un timp
când întunericul va acoperi pæmântul, când Sionul va
fi reconstruit øi va sta ca o luminæ strælucitoare øi toate
nafliunile pæmântului îl vor onora øi îl vor privi ca pe un
far îndrumætor. 

Isaia 61 este un alt capitol care vorbeøte despre binecuvân-
tærile pe care le primesc oamenii din poporul lui Dumnezeu
dacæ sunt credincioøi. În primele trei versete, Isaia a vorbit
despre misiunea sa de a ridica si binecuvânta casa lui Israel.
Totuøi, misiunea este pe deplin împlinitæ de Salvator, iar
Isaia nu face decât sæ-L reprezinte în fafla oamenilor. Aceste
versete pot ajuta la descrierea misiunii tuturor acelora care
sunt chemafli sæ-L reprezinte pe Salvator.

Sæ înflelegem scripturile

Isaia 61:1–3

Sæ studiem scripturile

Explicafli împlinirea profefliei

1. Citifli Luca 4:16–21 øi explicafli ce a spus Isus despre Isaia
61:1–3.

2. Scriefli despre modurile în care øtifli cæ Salvatorul a împlinit
profefliile din aceste versete sau modurile în care continuæ sæ
le împlineascæ.

Isaia 62

Mântuirea casei lui Israel

A

Nenorocifli (v. 1) – umili

Zi de ræzbunare (v. 2) – ziua
când Dumnezeu îi pedepseøte
pe cei ræi øi-i ræsplæteøte pe
cei drepfli

Cenuøæ (v. 3) – se referæ la
obiceiul de a turna cenuøæ în
capul cuiva care este foarte
trist. Domnul a promis aici o
cununæ frumoasæ, însemnând
cæ oamenii nu vor mai plânge.

Isaia 61

Misiunea Domnului øi a
slujitorilor Sæi

În Isaia 62, se descriu binecuvântærile care vor veni asupra
casei lui Israel în ziua mântuirii lor. Aceste promisiuni pot
fi, de asemenea, aplicate persoanelor care s-au pocæit øi s-au
adunat la Isus Hristos øi în Biserica Sa – binecuvântærile
sunt aceleaøi.

Isaia 62 ne învaflæ cæ Isaia øi alfli slujitori ai Domnului nu vor
înceta sæ propovæduiascæ, sæ lucreze, sæ munceascæ pentru
binele poporului Domnului, pânæ când toate binecuvântærile
promise vor fi împlinite (vezi vv 1, 6–7, 10).

În Isaia 63, ni se spune despre evenimentele care vor avea
loc la a Doua Venire a lui Isus Hristos.

Sæ înflelegem scripturile

Isaia 63:1–9

Sæ studiem scripturile

Aflafli informaflii despre a Doua Venire

Citifli Doctrinæ øi legæminte 133:45–53 øi gæsifli ræspunsuri la ur-
mætoarele întrebæri despre a Doua Venire.

1. Cum va fi Domnul îmbræcat?

2. De ce va fi îmbræcat aøa?

3. Ce va spune Domnul?

4. Ce sentimente va træi Domnul?

5. Ce vor spune cei „ræscumpærafli“ când va veni El?

A

Ræzbunare (v. 4) – judecatæ

Urgia (vv. 5–6) – mânia

Ræscumpærat (v. 9) – a plæti
un prefl pentru a elibera pe ci-
neva din robie

Isaia 63

A Doua Venire a lui
Isus Hristos
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Isaia 64 este scris sub forma unei rugæciuni. Rugæciunea
exprimæ dorinfla ca Domnul sæ vinæ øi sæ-i distrugæ pe cei
ræi øi sæ-i ræsplæteascæ pe cei drepfli. Doctrinæ øi legæminte
133:38–45 ne ajutæ sæ înflelegem cæ slujitorii Domnului vor
oferi aceastæ rugæciune în ultimele zile.

Unul dintre motivele pentru care scrierile lui Isaia sunt atât
de minunate este acela cæ ne explicæ atât de multe despre
marele plan al lui Dumnezeu øi rolul central al lui Isus
Hristos în acel plan ca Salvator al nostru. În Isaia, citim
despre evenimentele care au avut loc în viafla premuritoare,
precum øi despre cele care vor avea loc în timpul Mileniului.
În Isaia 65–66, ni se vorbeøte despre Mileniu. Totuøi, în
versetele 1–16 din Isaia 65, Domnul încheie mesajul Sæu
cætre israeliflii din zilele lui Isaia. Le-a spus cæ a fost dispus
întotdeauna sæ-i ajute øi sæ-i ræscumpere (vezi vv. 1–2, 12),
dar ei au ales ræul (vezi vv. 3–4, 11).

Pentru cæ Domnul îi iubea pe israelifli, El a promis sæ nu-i
distrugæ complet (vezi vv. 8–10). A promis, de asemenea, cæ

Isaia 65

Mileniul

Isaia 64

Ruga celor drepfli

Misiunea lui Ieremia a început în, aproximativ, anul 626 î.H. El
a fost unul dintre puflinii profefli care au slujit în timpul domniei
împæratului Iosia (vezi 2 Împærafli 22–23). 

Începutul øi sfârøitul
În timpul slujirii lui Ieremia, babilonienii i-au cucerit pe asi-
rieni øi au devenit o mare putere în lume. Conducætorilor øi
oamenilor lui Iuda le-a fost teamæ cæ Babilonul va cuceri øi mi-
ca lor nafliune øi, pentru a se proteja, au încercat sæ încheie o
alianflæ cu Egiptul. Ieremia a avertizat nafliunea cæ trebuie sæ se
pocæiascæ øi sæ caute sæ fie eliberafli de Domnul øi nu de Egipt
sau de o altæ flaræ. 

va încerca sæ ofere generafliilor viitoare de israelifli precum
øi altora, binecuvântærile pe care le-au respins ei (vezi vv.
13–15). Chiar øi atunci când îl pedepseøte pe Israel, simflim
marea dragoste pe care Domnul o are faflæ de el øi de tofli oa-
menii.

Sæ înflelegem scripturile

Isaia 65:17–25

Sæ studiem scripturile

Învæflafli despre Mileniu

1. Enumerafli ceea ce afli învæflat, din Isaia 65:17–25, despre
Mileniu.

2. Din ceea ce afli scris, ce experienfle credefli cæ vefli avea dacæ va
fi sæ træifli în timpul Mileniului? De ce?

În Isaia 66, se face un rezumat al mesajului transmis de
Domnul prin Isaia: Dacæ suntefli credincioøi, va veni ziua
în care vefli fi ræsplætifli, chiar dacæ acum suferifli persecuflii øi
încercæri. Aøteptafli-L pe Domnul øi, atât voi, cât øi întreaga
lume, vefli øti ziua în care totul va fi îndreptat – cei ræi pedep-
sifli øi cei drepfli ræsplætifli.

Isaia 66

Speranfla Sionului

A

Glasul plânsetelor (v. 19) –
cei care plâng

Glasul flipetelor (v. 19) – cei
care strigæ

Dupæ o serie de atacuri de-a lungul
multor ani, babilonienii au dus în
robie mulfli iudei, de pe pæmântul
fægæduit în Babilon. Profeflii Daniel
øi Ezechiel se aflau printre cei luafli
în robie. Lehi øi familia sa, au fost
avertizafli de Domnul sæ pæræseascæ
Ierusalimul, ca sæ scape de distruge-
rea provocatæ de armata babilonianæ,
care a urmat la scurt timp. Interesant,
plæcile de aramæ pe care familia lui
Lehi le-a adus cu ea, cuprindeau pro-

fefliile profetului Ieremia (vezi 1 Nefi 5:13). Ieremia a continuat sæ
predice pocæinflæ, dar propovæduirea sa a avut un mic efect asu-
pra oamenilor. Ultimului împærat din Ierusalim, Zedechia, nu i-

Cartea Ieremia
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a plæcut mesajul lui Ieremia øi a pus sæ fie arestat øi închis. Când
babilonienii s-au reîntors pentru ultima datæ øi au distrus
Ierusalimul øi l-au luat pe Zedechia în robie, Ieremia a fugit sæ-øi
salveze viafla øi a locuit în Egipt. 

Sæ ne pregætim sæ studiem Ieremia
Ca øi Isaia, Ieremia a fost un scriitor foarte expresiv, folosind multæ
poezie øi simboluri în învæflæturile sale. Ca øi profetul Mormon,
din Cartea lui Mormon, Ieremia a avut dificila misiune de a îm-
pærfli mesaje de avertizare øi promisiuni de distrugere unor oa-
meni care nu doreau sæ se pocæiascæ øi care urmau sæ fie distruøi.
Ieremia a fost persecutat mult din cauza propovæduirii sale. 

Deøi mesajul lui Ieremia pare mai tot timpul trist, el a vorbit, de
asemenea, despre speranflæ øi despre dragostea lui Dumnezeu
faflæ de oamenii Sæi de legæmânt. Dupæ ce judecæflile despre care
Ieremia a profeflit au fost împlinite, Domnul a promis cæ va avea
iar milæ de copiii de legæmânt øi-i va aduna iar la El, aceasta re-
prezentând un tipar pe care Domnul l-a folosit pânæ în zilele
noastre. 

Pentru mai multe informaflii despre Ieremia øi cartea lui Ieremia,
vezi Ghidul pentru scripturi, „Ieremia“. 

Câteva misiuni ale Bisericii au avut pufline botezuri în
ultimi 150 de ani. Cum afli reacfliona dacæ afli fi chemat sæ
mergefli într-o misiune unde foarte puflini oameni v-ar ascul-
ta øi afli suporta multæ persecuflie øi multe încercæri, având
puflinæ speranflæ de a avea succes? Ce v-ar putea inspira sæ
împlinifli aceastæ misiune? Ieremia 1 consemneazæ ceea ce
Domnul i-a spus lui Ieremia cu privire la misiunea sa. Pe
mæsuræ ce citifli, gândifli-væ cum v-afli simfli dacæ afli fi în lo-
cul lui Ieremia. Analizafli, de asemenea, ceea ce Domnul v-a
chemat pe dumneavoastræ sæ facefli øi pregætirea pe care tre-
buie sæ o facefli pentru a avea succes. 

Sæ înflelegem scripturile

Ieremia 1

Ieremia 1:5 – „Mai înainte ca sæ fi ieøit tu din
pântecele ei, Eu te pusesem deoparte“ 
Profetul Joseph Smith ne-a învæflat: „Fiecare om care are o chemare
de a sluji locuitorilor pæmântului a fost rânduit chiar pentru acel
scop de cætre Marele consiliu din cer înainte de existenfla acestei
lumi“ (Teachings of the Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding
Smith [1976], p. 365). 

Încinge-fli coapsele (v. 17) –
pregæteøte-te

Nu tremura (v. 17) – nu-fli fie
teamæ

Ieremia 1

Chemarea lui Ieremia

Sæ studiem scripturile

Scripturæ de bazæ – Ieremia 1:4–5

Ieremia a fost prerânduit sæ fie profet. Prerânduirea este
un principiu important, care ne ajutæ sæ înflelegem viafla premu-
ritore øi ce legæturæ are cu viafla noastræ de acum. Citifli Ieremia
1:4–5; Alma 13:3; Avraam 3:22–23 øi scriefli ce afli învæflat despre
prerânduire. 

Înainte sæ venim pe pæmânt

1. Chemarea lui Ieremia a fost una dificilæ, dar ce a învæflat el
despre chemarea sa (vezi Ieremia 1:5.)? 

2. Ce efect ar fi putut avea asupra lui Ieremia cunoaøterea faptu-
lui cæ a fost ales înainte de a se naøte? Poate dorifli sæ notafli pe
marginea scripturilor dumneavoastræ declaraflia fæcutæ de
Joseph Smith, aflatæ în secfliunea de mai sus: „Sæ înflelegem
scripturile“. 

3. Cum væ pot ajuta o binecuvântare patriarhalæ øi învæflæturile
profeflilor sæ vedefli ce afli fost prerânduifli sæ facefli? 

Promisiunile Domnului

1. Care a fost ræspunsul lui Ieremia la chemarea sa venitæ de la
Domnul (vezi Ieremia1:6.)? 

2. Gæsifli øi descriefli ceea ce Domnul i-a spus lui Ieremia în
Ieremia 1:7–11, 17–19, ce credefli cæ l-a ajutat sæ-øi învingæ te-
merile cu privire la predicarea Evangheliei. Cum ar putea
aceasta sæ-l ajute pe un misionar din zilele noastre, care se
confruntæ cu aceeaøi îngrijoare? 

Ieremia 2 øi 3 consemneazæ ceea ce Domnul i-a spus lui
Ieremia sæ le transmitæ oamenilor dupæ ce a fost chemat sæ le
propovæduiascæ. Majoritatea lucrurilor pe care Domnul le-a
spus lui Ieremia, ca sæ le transmitæ oamenilor, au legæturæ
cu felul în care copiii lui Israel au pæcætuit faflæ de Domnul.
Ieremia 2:13 descrie cel mai bine problemele lor: ei nu au
respins numai apele vii (Dumnezeul cel viu), dar puflurile
lor (vasele cu apæ), simbol al vieflii lor spirituale, aveau gæuri
øi nu puteau fline apa în ele. Cu alte cuvinte, vieflile lor erau
pline de pæcat øi nu puteau sæ primeascæ binecuvântærile
Domnului. 

Ieremia 3, confline un alt exemplu, în care Domnul foloseøte
cæsætoria ca simbol al relafliei Sale cu oamenii Sæi de legæmânt.
A spus cæ Israel øi Iuda erau surori care, în mod simbolic,
erau, amândouæ, cæsætorite cu Domnul. Israel a fost infidelæ
bærbatului ei (Domnul), aøa cæ El a divorflat (a respins-o)
(vezi v. 8). Avertismentul din Ieremia 3 este adresat lui Iuda,
„sora“ lui Israel, care pare sæ nu fi învæflat din greøelile
lui Israel. 

Ieremia 2–3

Pæcatele lui Iuda øi mesajul
lui Ieremia

C

B

A
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Ieremia 3 cuprinde, de asemenea, promisiunile pe care
Domnul le va lua înapoi de la Israel øi Iuda, dacæ nu se vor
pocæi øi umili în fafla Sa. Aceastæ întoarcere reprezintæ ceea
ce noi numim adunarea lui Israel (vezi vv. 14–25). Când
Israel se va întoarce – dacæ se vor umili øi vor fi fideli legæ-
mintelor „cæsætoriei“ – Domnul promite sæ-i „vindece“. 

Una din provocærile cu care Ieremia s-a confruntat, în timp
ce propovæduia oamenilor lui Iuda, a fost aceea cæ ei credeau
cæ deja erau neprihænifli øi cæ nu era necesar sæ se pocæiascæ.
Participau la diferite forme de idolatrie dar, de asemenea,
ofereau jertfe øi practicau „de formæ“ alte pærfli din adeværata
lor religie. Pentru cæ respectau anumite pærfli din religia lor,
se considerau neprihænifli øi pretindeau cæ Domnul nu va
permite sæ se întâmple ceva ræu unor oameni neprihænifli. 

Prin Ieremia, Domnul i-a spus lui Iuda cæ nu era mulflumit
de ei øi a anunflat cæ-i va distruge, din cauza faptului cæ pre-
tindeau cæ sunt neprihænifli. Vefli gæsi exemple despre ceea ce
a spus Ieremia cu privire la falsele practici religioase ale iu-
deilor din vremea aceea în Ieremia 4:2, 14; 5:3, 12; 6:14–15,
20. În cea mai mare parte a capitolelor 4–6, ni se vorbeøte
despre judecæflile lui Dumnezeu, care vor veni peste Iuda
din cauza pæcatelor împæræfliei lui Iuda. 

Dacæ dorifli sæ fifli cu familia dumneavoastræ pentru eterni-
tate øi sæ væ bucurafli de viafla eternæ, trebuie sæ fifli cæsætorifli
în templu. Totuøi, doar cæsætoria în templu nu ne garantea-
zæ un loc în împæræflia celestialæ, alæturi de Tatæl Ceresc øi
familiile noastre. Trebuie sæ respectæm poruncile øi legæmin-
tele, care reprezintæ o parte necesaræ din acea rânduialæ im-
portantæ øi trebuie sæ înduræm credincioøi pânæ la sfârøit. 

Iudeii din vremea lui Ieremia credeau cæ, participând la
rânduielile din templu øi la alte ceremonii religioase, însemna
cæ erau neprihænifli, indiferent de ceea ce fæceau în viafla lor.
Pe mæsuræ ce citifli, aflafli ceea ce a spus Ieremia cæ defineøte
neprihænirea. 

Ieremia 7

Predica lui Ieremia de
la templu

Ieremia 4–6

„Nu avem nevoie sæ
ne pocæim“ 

Sæ înflelegem scripturile

Ieremia 7

Ieremia 7:3–4 – „Templul Domnului“ 
Ieremia nu le-a spus oamenilor cæ templul nu era important; oa-
menii credeau cæ, deoarece slujeau în templu, erau justificafli
înaintea lui Dumnezeu, indiferent de ceea ce fæceau. Vârstnicul
Bruce R. McConkie ne-a învæflat: „Dupæ ce am fost botezafli, du-
pæ ce am fost cæsætorifli în templu, dupæ ce am fæcut toate aceste
legæminte, trebuie sæ le pæstræm. Fiecare promisiune pe care o
primim este condiflionatæ de credinfla noastræ ulterioaræ“ (în
Conference Report, oct. 1950, pp. 16–17).

Ieremia 7:12–14 – Unde este Silo? 
Silo era locul tabernacolului øi al chivotului legæmântului, din
vremea judecætorilor. Când preoflii øi oamenii au devenit pæcætoøi,
pe vremea preotului Eli, Domnul le-a permis filistenilor sæ dis-
trugæ tabernacolul øi sæ captureze chivotul. Mai târziu, israeliflii
din Împæræflia de Nord au construit un templu în Silo, pentru
preaslævirea idolilor, pe care asirienii l-au distrus. Prin profetul
Ieremia, Domnul a spus cæ va îngædui ca templul din Ierusalim
sæ fie distrus, dacæ oamenii nu se pocæiesc. Vedefli secfliunea cu
hærfli din Bibliile dumneavoastræ, pentru a localiza Silo. 

Sæ studiem scripturile

Participarea demnæ la templu

1. Enumerafli în scris ceea ce Ieremia a spus cæ oamenii a trebuit
sæ facæ pentru a participa demni la templu. 

2. Care sunt cerinflele pentru a fi demni de a intra în templu as-
tæzi? (Întrebafli-l pe unul din conducætorii dumneavoastræ, da-
cæ nu øtifli.) 

3. Conform lui Ieremia 7:8–15, ce a spus Domnul cæ se va întâm-
pla dacæ oamenii continuæ sæ meargæ la templu nedemni?
Vârstnicul J. Ballard Washburn a spus: 

„Nu putem sæ mergem în casa sfântæ [a Domnului] nedemni,
færæ sæ nu aducem asupra noastræ pedepsele lui Dumnezeu...

Dacæ un om, care e necinstit în viafla lui personalæ, ca øi faflæ
de soflia øi copiii sæi sau în munca sa, merge la templu, aduce
condamnarea asupra sufletului sæu øi are mare nevoie sæ se
pocæiascæ“ (în Conference Report, apr. 1995, pp. 12–13, sau
Ensign, mai 1995, pp. 11–12). 

Ce doreøte Domnul cu adeværat

1. Oamenii lui Iuda au oferit jertfe în templu, dar nu L-au respec-
tat pe Domnul în vieflile lor personale. Vârstnicul J. Ballard
Washburn ne-a amintit cæ: „Mergem la templu ca sæ facem le-
gæminte, dar ne întoarcem acasæ ca sæ pæstræm legæmintele pe
care le-am fæcut“ (în Conference Report, apr. 1995, p.13, sau
Ensign, mai 1995, p.12). Conform lui Ieremia 7:21–28, care
erau pæcatele lui Iuda? 

B

A

Îndreptafli-væ (vv. 3, 5) –
schimbafli-væ

Înfæptui dreptatea (v. 5) – a
lucra cinstit

Nu slujesc la nimic (v. 8) –
nu fac nici un bine

Izbævifli (v. 10) – în siguranflæ,
acceptafli în fafla lui Dumnezeu

Urâciuni (vv. 10, 30) – fapte
sau practici care Îl supæræ pe
Dumnezeu

N-au luat aminte (vv. 24, 26)
– n-au ascultat cu atenflie
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2. Ce dorea Domnul ca iudeii sæ facæ, pe lângæ slujirea din templu?

3. Aplicafli acest principiu la adunarea de împærtæøanie. Ce cre-
defli cæ vrea Domnul cu adeværat de la noi, pe lângæ participarea
noastræ la adunarea de împærtæøanie? (Vezi D&L 33:12–14.) 

În Ieremina 8, ni se vorbeøte mai mult despre judecæflile care
vor veni asupra oamenilor lui Iuda, mai ales asupra condu-
cætorilor lor pæcætoøi. Ca øi în alte capitole, capitolul 8 ne
învaflæ cæ una din marile probleme ale lui Iuda øi conducæ-
torilor lui era credinfla lor cæ nu aveau nici un pæcat øi cæ,
prin urmare, vor fi ferifli de duømanii lor. 

Unii l-au numit pe Ieremia profetul care „plânge“, din cauza
mesajului trist pe care l-a împærtæøit øi pentru cæ a væzut
împlinindu-se profefliile legate de distrugerea poporului lui
Iuda. Ca tofli oamenii lui Dumnezeu, Ieremia i-a iubit pe
oameni øi a încercat sæ-i previnæ cu privire la distrugere,
dar nu putea sæ nu le spunæ adeværul despre ce avea sæ se
întâmple dacæ nu se pocæiau. Ieremia 9 este un exemplu al
plângerii lui Ieremia din cauza distrugerii care urma sæ vinæ
curând asupra lui Iuda, pentru cæ a continuat sæ slujeascæ
idolilor øi sæ se încreadæ în ei. Ieremia 10 se încheie cu o ru-
gæciune tristæ. 

Sæ studiem scripturile

Ce-L încântæ pe Domnul? 

1. Conform lui Ieremia 9:23–24, cu ce se „laudæ“ mulfli oameni? 

2. Cu ce a spus Domnul cæ se laudæ sau în ce gæseøte plæcere?
Cum putem noi face ca aceasta sæ devinæ lauda øi plæcerea
noastræ? 

A

Ieremia 9–10

Ieremia plânge øi se
roagæ pentru Iuda

Ieremia 8

Mai multe judecæfli
împotriva lui Iuda

Deøi poate pærea cæ Ieremia a repetat mesajul despre judecæflile
lui Dumnezeu asupra lui Iuda, fiecare capitol sau predicæ
confline un mic punct de vedere diferit sau o învæflæturæ despre
aceste judecæfli. 

Ieremia 11 ne spune cât este de important sæ facem legæ-
minte cu Domnul. Domnul le-a reamintit oamenilor lui
Iuda cæ El a fæcut legæminte speciale cu ei ca popor din tim-
pul când Moise i-a condus afaræ din Egipt. Pentru cæ au
încælcat în mod continuu acele legæminte, vor fi pedepsifli.
Ieremia 11 se încheie cu o menfliune legatæ de oamenii din
oraøul lui Ieremia, care doreau sæ-l omoare, din cauza mesa-
jului sæu. Domnul a spus cæ judecæflile vor veni mai ales
asupra acestor oameni. 

În Ieremia 12, ni se spune cæ Domnul i-a explicat lui Ieremia
de ce uneori se pare cæ cei ræi prosperæ. Domnul l-a asigurat
cæ judecata v-a veni în cele din urmæ asupra celor ræi. Pe
lângæ aceasta, El a spus cæ cei drepfli vor fi, în cele din urmæ,
ræsplætifli pentru faptele lor. 

Povestea potopului din vremea lui Noe ne poate învæfla cæ
oamenii pot fi atât de pæcætoøi, încât pæcatele lor îi „leagæ“
(2 Nefi 26:22), fæcându-i incapabili sæ se mai schimbe.
Domnul i-a distrus pe oameni din cauza incapacitæflii lor
de a se schimba. În Cartea lui Mormon ni se vorbeøte despre
oamenii care au refuzat sæ se pocæiascæ pânæ când a fost
„mult prea târziu“. Ieremia 13 cuprinde mesajul conform
cæruia, din cauzæ cæ oamenii erau atât de „deprinøi sæ facæ
ræu“, nu mai puteau sæ schimbe practicile lor rele, la fel
cum un pardos (leopard) nu putea sæ-øi schimbe petele (vezi
Ieremia 13:23). 

Ieremia 14 consemneazæ sentimentele puternice ale lui
Ieremia pentru oamenii sæi, în timp ce-L imploræ pe Domnul
pentru ei. În versetele 1–6, ni se spune ceea ce Ieremia a aflat
de la Domnul cu privire la „seceta“ din flaræ. Versetele 7–9
consemneazæ ruga lui Ieremia cætre Domnul de a îndepærta
seceta øi versetele 10–12 ne oferæ ræspunsul Domnului.
Ieremia vorbeøte în versetul 13 øi Domnul vorbeøte iar în
versetele 14–18. Ultimele patru versete din capitolul 14
consemneazæ cuvintele lui Ieremia, care sunæ ca o rugæciune. 

Ieremia 15:1–14 confline proclamaflia Domnului despre dis-
trugerea care va veni peste Iuda. Ieremia se îngrijora sæ nu
fie inclus în judecæflile pe care Domnul le-a descris. În ver-
setele 15–18, i-a spus Domnului cât de credincios fusese. În
versetele 19–21, Domnul i-a spus lui Ieremia cæ viafla sa era
acceptatæ, dar cæ nu ar trebui sæ încerce sæ-øi apere poporul. 

Ieremia 11–15

Judecæflile lui Dumnezeu
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Timp de mii de ani înainte
de vremea lui Ieremia,
Domnul, prin profeflii Sæi, i-a
îndemnat pe copiii lui Israel
sæ se încreadæ øi sæ se supunæ
Lui, promiflând cæ-i va bine-
cuvânta cu pace øi prosperi-
tate. Cu toate acestea, au ales
cæile doar în aparenflæ mai
uøoare øi lumeøti de a sluji

idolilor øi altor religii false. Domnul a continuat sæ le arate
israeliflilor dovada puterii Sale, ca atunci când Ilie s-a întâlnit
cu preoflii lui Baal pe muntele Carmel (vezi 1 Împærafli 18).
Dar oamenii tot nu-L urmau cu totul pe Domnul; cæile Sale
pæreau prea dificile. Ceea ce nu au înfleles este cæ singura
cale care duce la pace øi salvare este calea Sa. Din nefericire,
vine timpul când singura cale prin care Domnul poate sæ le
arate oamenilor cæ El este singurul Dumnezeu viu øi atot-
puternic este sæ permitæ sæ fie alungafli acolo unde vor trebui
sæ se încreadæ în zeii lor faløi pentru a fi eliberafli, øtiind cæ
zeii aceøtia nu pot salva pe nimeni, pentru cæ nu au viaflæ
sau putere. Domnul a promis sæ foloseascæ aceastæ metodæ
în Ieremia 16. 

Totuøi, mesajul din Ieremia 16 nu este în totalitate negativ.
Domnul a promis sæ-l primeascæ înapoi pe Israel în zilele din
urmæ øi sæ-l ajute sæ øtie cæ El este Dumnezeul lui. Adunarea
lui Israel este ceva la care putem lua parte astæzi. 

Sæ înflelegem scripturile

Ieremia 16

Sæ studiem scripturile

Ce øi de ce? 

Un stræin în Israel vine în flara locuitæ de iudei când aceøtia au
fost luafli în Babilon. Dacæ v-ar întreba ce s-a întâmplat øi de ce,
ce i-afli ræspunde? Citifli Ieremia 16:10–13, pentru îndrumare. 

Scripturæ de bazæ – Ieremia 16:16

1. Citifli Ieremia 16:14–16 øi spunefli ce a promis Domnul sæ facæ
pentru Israel în zilele din urmæ. 

B

A

Nu-øi va face tæieturi din
pricina lor øi nu se vor rade
pentru ei (v. 6) – moduri prin

care uneori oamenii îi plân-
geau pe morfli

Ieremia 16

Speranflæ în zilele din urmæ

2. Conform aceloraøi versete, cât de mult l-ar impresiona acfliuni-
le Domnului? 

3. Ce credefli cæ semnificæ „pescarii“ øi „vânætorii“ din versetul 16? 

4. De ce credefli cæ a folosit Domnul termeni ca „pescari“ øi „vâ-
nætori“ pentru a descrie ceea ce va face? 

În Ieremia 17, se consemneazæ cæ Domnul øi Ieremia au
vorbit despre ce l-a îndepærtat pe Iuda de binecuvântærile
lui Dumnezeu. Oamenii pæreau sæ fie permanent atraøi de
pæcat (vezi vv. 1–4), nu se încredeau în Domnul (vv. 5–8)
øi nu flineau sfântæ ziua de sabat (vv. 19–27). Ieremia s-a
rugat pentru oameni (vv. 12–18).

Sæ înflelegem scripturile

Ieremia 17:5–8, 19–27

Sæ studiem scripturile

Facefli un desen

Desenafli una sau mai multe imagini, care sæ reprezinte ceea ce
ni se spune în Ieremia 17:5–8 despre cei care se încred øi cei care
nu se încred în Domnul. 

Scriefli o frazæ

Folosifli urmætoarele cuvinte, pentru a scrie o frazæ care sæ rezume
ceea ce Domnul ne-a învæflat în Ieremia 17:19–27 cu privire la res-
pectarea zilei de Sabat: povaræ, lucrare, în adevær (cu sârguinflæ), sfinfli.

Deseori, Ieremia a folosit obiecte pentru a preda mesajul sæu.
A folosit unul în fiecare din aceste douæ capitole. În Ieremia
18, lui Ieremia i s-a spus sæ meargæ la casa olarului. Când

Ieremia 18–19

Olarul øi Iuda

B

A

Care se sprijineøte pe un
muritor (v. 5) – îøi pune
încrederea în puterea unui
om muritor

Arse (v. 6) – foarte uscate 

Ieremia 17

Pæcatele lui Iuda
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un olar face un obiect care nu aratæ aøa cum doreøte, aruncæ
lutul înapoi pe roatæ øi încearcæ din nou. Domnul a spus cæ
tofli oamenii sunt ca lutul lucrat de olar øi cæ El îi remode-
leazæ pe oamenii lui Iuda. 

În Ieremia 19, ni se spune despre un vas de pæmânt terminat.
Dupæ ce Ieremia a vorbit despre pæcatele lui Iuda øi ce se va
întâmpla din cauza acelor pæcate, a spart vasul. I-a învæflat
pe oameni cæ Domnul îi va „zdrobi“ øi cæ, la fel cum ar fi
imposibil sæ refaci un vas spart øi sæ-l faci sæ arate la fel ca
la început, aceastæ generaflie de oameni ai lui Iuda nu vor fi
restaurafli ca nafliune în flara lor sau împæcafli cu Dumnezeu.

Cea mai mare parte a cærflii lui Ieremia confline profefliile sa-
le. Totuøi, în Ieremia 20, ni se spune despre viafla sa. Aflæm
cæ, din cauza profefliilor sale, Ieremia a fost pus între butuci,
un cadru din lemn care imobilizeazæ mâinile, capul, braflele
øi picioarele unei persoane acuzatæ sau condamnatæ pentru
un delict. 

Ieremia a profeflit împotriva oame-
nilor care l-au pus în temniflæ, dar,
de asemenea, a spus lucruri care îl
fæceau sæ paræ descurajat, din cau-
za situafliei în care se afla. A fæcut
ceea ce Domnul a vrut ca el sæ facæ
øi a spus ceea ce Domnul a vrut ca
el sæ spunæ, dar suferea din cauza
supunerii sale. Uneori, cei care-L

urmeazæ pe Domnul cu toatæ inima lor se confruntæ cu
aceastæ încercare. Aflæm despre mæreflia caracterului lui
Ieremia când citim cæ nu a încetat sæ mai predice, spunând
cæ pentru el cuvântul Domnului era „un foc mistuitor, în-
chis în oasele mele“ (Ieremia 20:9). Ieremia a hotærât sæ
continue sæ se încreadæ în Domnul øi sæ propovæduiascæ cu-
vântul, indiferent de consecinfle. Curajul sæu este un exem-
plu pentru noi tofli. 

Sæ studiem scripturile

Ce afli spune? 

Ieremia se simflea ræu din cauza încercærilor sale. Suferea pentru
cæ fæcea ceea ce øtia cæ era drept. Scriefli ceea ce i-afli spune la
acest moment, pentru a-l alina øi încuraja. 

A

Ieremia 20

Necazurile lui Ieremia

Ieremia 21 øi 22 consemneazæ profefliile pe care Ieremia le-a
fæcut împotriva lui Iuda; nu sunt scrise în ordine cronologicæ.
Capitolul 21 este pentru Zedechia, ultimul împærat al lui
Iuda, înainte ca Babilonul sæ distrugæ Ierusalimul øi tem-
plul øi sæ-i ia pe oameni în robie. Capitolul 22 este pentru
Øalum øi Ioachim, care erau fiii împæratului Iosia, împæra-
tul de pe vremea când Ieremia a început slujirea sa. Din câ-
te øtim, Øalum nu a fost niciodatæ împærat, dar putea sæ
facæ în aøa fel încât babilonienii sæ nu-l ia în robie. 

Mesajul pentru Zedechia, din capitolul 21, a fost acela cæ
distrugerea cauzatæ de Babilon era inevitabilæ. Nu exista
nici un „dacæ“ în profeflie. Singura alegere pe care Ieremia
le-a oferit-o iudeilor era sæ ræmânæ în Ierusalim øi sæ moaræ
de mâinile babilonienilor sau sæ pæræseascæ oraøul øi fie
luafli în robie. 

Capitolul Ieremia 22 a fost consemnat cu câfliva ani mai de-
vreme øi confline mesajul cæ eliberarea mai era încæ posibilæ
pentru unii iudei, dacæ se vor pocæi. Poate cæ ordinea celor
douæ capitole ne învaflæ cæ însæøi pedeapsa severæ de la
Domnul vine numai dupæ mulfli ani øi dupæ multe ocazii de
pocæinflæ. Mai devreme, Domnul a extins posibilitatea elibe-
rærii dar, când oamenii au refuzat sæ se pocæiascæ, judecæflile
au fost sigure. 

Când ne gândim la profefli, ne gândim, de obicei, la preøe-
dintele Bisericii sau la alfli oameni importanfli din scripturi,
care ne-au învæflat cuvântul lui Dumnezeu. Tofli profeflii sunt
învæflætori. Existæ totuøi profefli sau învæflætori faløi, care nu
predau adeværul. În Ieremia 23, ni se spune cæ Domnul a
vorbit despre profeflii faløi din mijlocul lor. El a dezvæluit
învæflæturile lor false øi a vorbit despre modul în care aceøti
profefli faløi i-au determinat pe oameni sæ pæcætuiascæ øi sæ
creadæ în ideile lor false. Învæflæm, de asemenea, din acest
capitol despre unele diferenfle dintre profeflii adeværafli øi cei
faløi. 

Preøedintele Ezra Taft Benson a spus: „Profetul ne spune
ceea ce avem nevoie sæ øtim, nu ceea ce vrem sæ øtim“

Ieremia 23

Profefli faløi

Ieremia 21–22

Profeflii pentru doi împærafli
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(„Fourteen Fundamentals in Following the Prophet“, în
Brigham Young Univesity 1980–1981 Devotional and
Fireside Speeches [1981], p. 28). Cæutafli sæ vedefli cum ar
putea fi aplicatæ acestæ afirmaflie la învæflæturile lui Ieremia
din acest capitol. 

Ieremia 23:5–8 este de o mare importanflæ, pentru cæ Ieremia
a profeflit despre Salvator. 

Sæ înflelegem scripturile

Ieremia 23

Sæ studiem scripturile

Cum putefli deosebi un profet fals? 

1. Citifli Ieremia 23:1–2, 9–11, 13–14, 16–27, 29–32 øi enumerafli
ceea ce Domnul a afirmat cæ spuneau øi fæceau profeflii faløi. 

2. Alegefli un lucru pe care l-afli enumerat øi explicafli de ce acea
faptæ sau învæflæturæ l-ar caracteriza pe un profet fals. 

3. De ce credefli cæ oamenii îi urmeazæ pe profeflii faløi? 

4. De ce este important sæ cunoaøtem øi sæ urmæm un profet
adeværat? Cum putefli deosebi un profet fals (vezi Deuteronom
18:20–22; D&L 42:11–12; 46:7.)? 

Antidotul împotriva profeflilor faløi

Ce a spus Domnul, în Ieremia 23:3–8, cæ va face pentru cei care
sunt duøi în rætæcire de cætre conducætorii lor din Iuda?
(Observafli cæ aceastæ profeflie se va împlini în cea mai mare
parte în zilele din urmæ.) 

În capitolul 24, ni se spune cum Domnul, prin Ieremia, a
propovæduit, folosind imaginea unui unui coø cu smochine
bune øi a unui coø cu smochine mucegæite, cæ unii iudei buni
vor fi luafli robi în Babilon øi, apoi, se vor putea întoarce în
flara lor la un moment dat în viitor. Alflii vor fi fæcufli de ru-
øine øi distruøi din cauza pæcætoøeniei lor. 

Ieremia 24

Fruct bun øi fruct ræu

B

A

Pæstori (vv. 1–2) – conducætori

Juræmintelor (v. 10) – bleste-
melor

Væ leagænæ în închipuiri zæ-
darnice (v. 16) – sæ crezi cæ
eøti mai bun decât eøti cu
adeværat

Sfat (vv. 18, 22) – în ebraicæ
„sfat“ – un grup adunat laolaltæ
pentru a instrui sau a lua decizii

A plecat urechea (v. 18) – a
ascultat la

Ameninflare (vv. 36, 38) – mesaj

Suci (v. 36) – schimba, ræsturna

Capitolele 25 øi 26 sunt similare, în ceea ce priveøte ordinea
øi tema, cu capitolele 21 øi 22 din Ieremia. În capitolul 25,
Ieremia a profeflit cæ, færæ îndoialæ, Babilonul va cuceri pe
Iuda, pentru cæ a respins cuvintele lui Ieremia øi ale altor
profefli (cum au fæcut cu Lehi). Mai departe, Ieremia a pro-
feflit cæ Iuda va sluji în Babilon timp de øaptezeci de ani,
timp în care o altæ importantæ împæræflie va cuceri Babilonul.
Restul capitolului este despre distrugerea nafliunilor pæcætoase.
Acest capitol ne învaflæ cæ Dumnezeu îi pedepseøte pe oame-
nii nedrepfli, indiferent din ce nafliune se trag sau fac parte. 

Ieremia 26 consemneazæ evenimentele de dinainte øi explicæ
puflin din istoria din capitolul 25. În Ieremia 26, ni se spune
cæ Ieremia a profeflit cæ oamenii trebuie sæ se pocæiascæ sau
vor fi duøi în robie. Din cauza mesajului sæu, care încæ a
mai læsat puflinæ speranflæ pentru eliberarea prin pocæinflæ,
conducætorii din Iuda doreau sæ-l ucidæ pe Ieremia. Citim,
de asemenea, despre un profet pe nume Urie, care a fost
ucis pentru cæ a fæcut o profeflie asemænætore. Aceasta ne
ajutæ sæ explicæm de ce judecata din capitolul 25 era siguræ. 

Ieremia 27øi 28 reprezintæ o singuræ povestiri. Dupæ cum a
fost îndrumat de Domnul, Ieremia a fæcut un jug øi l-a pus la
gât. Un jug este ceva pus la gât cu scopul de a cæra greutæfli.
Jugul simboliza captivitate sau robie. Ieremia i-a învæflat pe
oameni cæ Iuda øi nafliunile învecinate vor fi sub „jugul“
Babilonului. A avertizat cæ faløii profefli ar putea sæ predea
invers, dar robia cu siguranflæ va avea loc. Ieremia i-a spus
împæratului Zedechia cæ, dacæ el øi oamenii se vor supune
cu umilinflæ „jugului“ Babilonului, nu vor fi distruøi. Ca
un semn cæ vor fi împlinite cuvintele sale, a profeflit cæ
Nebucadneflar, împæratul Babilonului, va lua restul bogæfliilor
øi obiectele sacre din templu. Profeflia a fost împlinitæ. 

În Ieremia 28, ni se spune despre un alt om, Hanania, care,
de asemenea, a pretins cæ este profet. El a profeflit cæ
Dumnezeu va sfærâma jugul Babilonului peste doi ani.
Ieremia a spus cæ timpul va dovedi dacæ a avut sau nu drep-
tate. Totuøi, Domnul l-a inspirat pe Ieremia sæ-i spunæ lui
Hanania cæ aceste profeflii nu erau adeværate øi cæ va muri la
scurt timp. Hanania a murit, dupæ cum a spus Ieremia. 

Ieremia 27–28

Jugul Babilonului

Ieremia 25–26

Respingerea profeflilor
conduce la robie
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Sæ studiem scripturile

Cum putefli øti? 

În Ieremia 27–28, ni se oferæ un exemplu despre un profet ade-
værat øi unul fals. Citifli Deuteronom 18:20–22; Doctrinæ øi legæ-
minte 42:11–12; 46:7; Articolele de credinflæ 1:5. Spunefli cum putefli
øti dacæ o persoanæ este trimisæ cu adeværat de la Dumnezeu, ca
sæ propovæduiascæ. 

Ieremia 29 confline o scrisoare din partea lui Ieremia cætre
oamenii lui Iuda, care fuseseræ luafli robi øi care træiau în
Babilon. El le-a spus sæ construiascæ case, sæ sædeascæ grædini
øi sæ fie pregætifli sæ locuiascæ acolo øi sæ se bucure de Babilon
cât mai mult cu putinflæ. A spus din nou cæ se vor afla acolo
timp de øaptezeci de ani. Le-a promis cæ, dacæ Îl vor cæuta
pe Domnul cu toatæ inima (vezi v. 13; Deuteronom 4:26–31),
Domnul îi va aduce din nou înapoi, în Ierusalim. 

Ieremia i-a blestemat pe cei care încæ mai erau în Ierusalim
øi care se încredeau în învæflæturile profeflilor faløi, care le-au
promis eliberarea imediatæ din mâinile babilonienilor. A
blestemat, de asemenea, un profet fals, care trimitea mesaje
false iudeilor din Babilon. 

Sæ studiem scripturile

Cum ne poate ajuta? 

Citifli Ieremia 29:11–14 øi scriefli cum acest mesaj, oferit iudeilor
care erau robi în Babilon din cauza necredinflei lor, poate fi folo-
sit, astæzi, ca un mesaj de speranflæ pentru cineva care este rob al
pæcatului. 

Când babilonienii au cucerit împæræflia lui Iuda øi i-au luat
pe oameni în robie, oamenii lui Iuda s-au întrebat dacæ
Dumnezeu i-a abandonat pe ei øi legæmântul pe care l-a
fæcut cu Avraam, de a le da pæmântul Canaan øi de a fi o
binecuvântare pentru restul lumii prin adeværurile øi bine-
cuvântærile pe care le-a dat lor. S-au întrebat, de asemenea,
dacæ El a încheiat legæmântul de a-i face pe urmaøii lui

Ieremia 30

Domnul promite ajutor

A

Ieremia 29

Scrisoarea lui
Ieremia cætre robi

A

David împærafli în Israel (vezi 2 Samuel 7:13). Capitolele
Ieremia 30 øi 33 conflin asigurarea datæ de Domnul copiilor
lui Israel, care erau risipiflifli øi în robie, cæ nu-i va abando-
na pe ei sau legile Sale. 

Lui Ieremia i s-a spus cæ era mai bine sæ scrie decât sæ ros-
teascæ profeflia din Ieremia 30–33. Având în vedere cæ
Ieremia se afla atunci în închisoare, cuvintele profetului încæ
mai puteau ajunge la oameni prin intermediul cuvântului
scris. De asemenea, deøi oamenii nu îl ascultau pe Ieremia, la
timpul când aceastæ revelaflie a fost datæ, dacæ ar fi fost scrisæ,
oamenii care se aflau în robie ar fi fost mai dornici, supuøi øi
ar fi putut sæ o citeascæ mai târziu. Observafli, de asemenea,
cæ profeflia este adresatæ atât lui Iuda, cât øi lui Israel. Israel a
fost asaltat de asirieni cu 120 de ani înainte de timpul când
Domnul i-a dat lui Ieremia mesajul din acest capitol. 

Pe mæsuræ ce citifli Ieremia 30, cæutafli sæ aflafli ce a spus
Domnul despre robia lui Iuda øi ce va face pentru ei dacæ se
vor încrede în El. Acest mesaj se poate aplica, de asemenea,
celor care sunt robi ai pæcatului øi care se simt pierdufli.
Poate simt cæ Domnul i-a pæræsit. Pe mæsuræ ce citifli, cæu-
tafli sæ gæsifli un mesaj personal, pe care cineva l-ar putea ob-
fline din acest capitol. 

Sæ înflelegem scripturile

Ieremia 30

Ieremia 30:12–13 – Cum îi poate ajuta Domnul
dacæ rænile lor sunt de „nevindecat“? 
Traducerea Bibliei de Joseph Smith ne ajutæ sæ înflelegem cæ, în
versetul 12, ar trebui sæ ni se spunæ cæ rana nu este de nevinde-
cat, deøi este foarte gravæ. Iar în versetul 13 din traducerea lui
Joseph Smith, Domnul a indicat, din nou, cæ rænile lui Iuda nu
erau incurabile, deøi oamenii credeau cæ sunt. 

Ieremia 30:9 – Pe care împærat David îl vor sluji
oamenii? 
Prin acest „David“ se înflelege Mesia, împæratul în legæturæ cu care
Dumnezeu a promis cæ va fi urmaøul lui David. Promisiunea a
fost împlinitæ la venirea lui Isus Hristos øi va fi împlinitæ din
nou la a Doua Venire. 

Sæ studiem scripturile

Enumerafli consecinflele

1. Citifli Ieremia 30:5–7, 12–15 (inclusiv notele de subsol ale
Traducerii Bibliei de Joseph Smith) øi descriefli ceea ce li s-a
întâmplat israeliflilor pentru cæ L-au pæræsit pe Dumnezeul lor
øi au preaslævit idolii. 

2. Cum pot fi consecinflele preaslævirii idolilor asemænætoare cu
cele ale pæcatului din zilele noastre? 

A

Voi aduce înapoi prinøii de
ræzboi (vv. 3, 18) – îi voi scoa-
te din robie

Mænâncæ, mâncafli (v. 16) –
cucerifli øi distruøi

Jæfuifli (v. 16) – distruøi

Dealuri (v. 18) – ruine

Altædatæ (v. 20) – înainte
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Facefli o comparaflie

Citifli Ieremia 30: 8–11, 16–17. Cum se aseamænæ ceea ce Domnul
a promis sæ facæ pentru Iuda, care se afla în robie, cu ceea ce ar
putea sæ facæ sæ ajute pe cineva care este rob al pæcatului? 

Ieremia 31 continuæ mesajul început în capitolul 30.
Capitolul 31 cuprinde minunate promisiuni despre adu-
narea lui Israel, atât despre adunarea la Ierusalim din ro-
bie, în vechime, cât øi despre adunarea la Isus Hristos øi
la Biserica Sa în ultimele zile, din toate colflurile lumii, pe
unde a fost risipit Israel. 

Sæ înflelegem scripturile

Ieremia 31

Ieremia 31 – Adunarea lui Israel
Întreg capitolul 31 din Ieremia este despre adunarea casei lui
Israel. Israelul este adunat în douæ moduri: fizic øi spiritual.
Pentru membrii individuali ai casei lui Israel cele douæ adunæri
pot avea loc în acelaøi timp sau pot avea loc separat. Deoarece
aceste douæ adunæri au avut loc în momente diferite de-a lungul
istoriei øi încæ vor mai avea loc în viitor, scripturile despre adu-
narea casei lui Israel pot fi confuze. Ieremia 31:1–30 se referæ cu
siguranflæ la adunarea fizicæ a familiei lui Israel din flærile în care
au fost risipifli øi luafli robi pe pæmântul fægæduinflei. Dar aceste
versete se pot referi, de asemenea, la cei care sunt adunafli
spiritual la Domnul øi în Biserica Sa. Ieremia 31:31–34 pare sæ
se refere în special la adunarea spiritualæ (vezi D&L 45:56). 

Ieremia 31:9 – „Efraim este întâiul Meu næscut“ 
Efraim nu era cu adeværat întâiul næscut al lui Israel, având în
vedere cæ era nepotul lui Iacov øi fiul lui Iosif, care a primit
dreptul de întâi næscut de la Iacov sau Israel (vezi Geneza
48–49). Menfliunea din Ieremia 31:9 despre Efraim, ca fiind în-
tâiul næscut, se referæ la acest statut de moøtenitor al dreptului
de întâi næscut. 

Timpanele (v. 4) – instrumen-
te muzicale

Ræmæøifla lui Israel (v. 7) –
israeliflii care nu au fost dis-
truøi, risipifli sau în robie

Ræscumpæræ, izbæveøte (v. 11)
– plæteøte pentru eliberarea
cuiva din robie

Rahela (v. 15) – Rahela (soflia
lui Iacov [Israel] øi mama lui
Iosif øi a lui Beniamin) 

Nedeprins (v. 18) – neobiø-
nuit cu

Port ocara (v. 19) – car ruøinea

Pefli (v. 22) – înconjura

Locaø (v. 23) – casæ

Plugarii (v. 24) – flæranii

Li s-au sterpezit dinflii, i se
vor sterpezi dinflii (vv. 29–30)
– strâmba

Vor înceta dinaintea Mea (v.
36) – vor fi înlæturate

Ieremia 31

Adunarea lui Israel

B Ieremia 31:31–34 – „Noul legæmânt“ 
Vârstnicul Dallin H. Oaks a explicat urmætoarele despre „noul
legæmânt“: 

„Noul legæmânt... a fost legæmântul conflinut în Cartea lui
Mormon øi în ‚poruncile precedente‘ [vezi D&L 84:57]…
Aceste porunci precedente trebuie sæ fi fost primele revelaflii
ale Domnului, aøa cum se gæsesc în Biblie (Vechiul øi Noul
Testament) øi în acele revelaflii moderne date deja sfinflilor...

Legæmântul descris în scripturi, fæcut nou prin reînnoirea øi con-
firmarea din aceste ultime zile, se referæ la relaflia noastræ de le-
gæmânt cu Isus Hristos. El cuprinde plinætatea Evangheliei...

‚Noul legæmânt‘ menflionat în Cartea lui Mormon øi poruncile
precedente reprezintæ acea promisiune a Evangheliei, care îøi are
rædæcinile în ispæøirea øi învierea lui Isus Hristos, care ne oferæ
siguranfla nemuririi øi posibilitatea vieflii eterne, dacæ ne vom
pocæi de pæcatele noastre øi dacæ vom face øi pæstra legæmântul
Evangheliei fæcut cu Salvatorul nostru. Prin aceste mijloace øi
prin harul Sæu, ne putem da seama de mæreafla promisiune cæ,
prin ispæøirea lui Hristos, tofli oamenii pot fi salvafli supunându-se
legilor øi rânduielilor Evangheliei‘ (Articolele de credinflæ 1:3)“
(Dallin H. Oaks, „Another Testament of Jesus Christ“, [CES
fireside address, 6 iun. 1993], pp. 4–5). 

Sæ studiem scripturile

Ilustrafli o idee

Facefli un desen sau o diagramæ care sæ evidenflieze o idee despre
care afli citit în Ieremia 31:1–30. Scriefli o scurtæ explicaflie legatæ
de desenul sau diagrama dumneavoastræ. 

Descriefli diferenfla

1. Conform lui Ieremia 31:31–34, când a fæcut Domnul vechiul
legæmânt cu casa lui Israel? 

2. Descriefli cum øi de ce este noul legæmânt diferit faflæ de ve-
chiul legæmânt. 

În Ieremia 32, se consemneazæ cæ Domnul i-a poruncit lui
Ieremia, care se afla în închisoare, sæ cumpere pæmânt pentru
a-i învæfla, într-un mod impresionant, pe copiii lui Israel cæ
vor fi adunafli înapoi pe pæmântul fægæduit, chiar dupæ dis-
trugerea babilonianæ. I-a spus apoi lui Ieremia sæ pæstreze
titlul de proprietate într-un loc sigur, ca o dovadæ a acestei
profeflii. Puterea babilonienilor fæcea ca aceasta sæ paræ im-
posibil, dar cu Dumnezeu nimic nu este imposibil (vezi v.
27). Este important sæ ne amintim cæ pentru muritori mul-
te lucruri par imposibile, dar pentru un Dumnezeu atotpu-
ternic cuvintele „Este ceva de mirat din partea Mea“ au
rost (Ieremia 32:27). 

Ieremia 32

Ieremia cumpæræ pæmânt

B

A
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Ieremia 33 cuprinde câteva promisiuni speciale despre
Ierusalim, care nu au fost împlinite încæ în totalitate. În
capitolul 33, ni se spune despre o mæreaflæ zi de pace în
Ierusalim, când tofli oamenii care locuiesc acolo îl vor
preaslævi pe Domnul. Aceastæ profeflie nu s-a împlinit,
dar Ieremia a spus cæ se va împlini în zilele în care „odras-
la“ (Isus Hristos) va domni ca împærat pe tronul lui David
(vezi vv. 15–16). Cu alte cuvinte, Ierusalimul nu va avea o
pace totalæ øi siguranflæ pânæ când tofli locuitorii lui nu îl
vor accepta pe Isus Hristos ca pe împæratul lor. 

Sæ studiem scripturile

Ce învæflafli despre Isus Hristos? 

Citifli Ieremia 33:15–18. În aceste versete ni se spune cæ, la un
moment dat în viitor, Israel nu va fi ‚lipsit‘ de un urmaø care sæ
stea øi sæ conducæ pe tronul lui David, nici nu vor ‚lipsi‘ oamenii
care sæ ofere jertfe. În ce fel împlineøte Isus Hristos, în eternitate,
rolul de împærat, preot øi jertfæ pentru oamenii Sæi (vezi Luca
1:32–33; Ioan 18:36–37; Evrei 2:17; 7:11, 22–27; 8:1–6; 9:11–15;
10:10–17; 3 Nefi 9:19–20)? 

Ieremia 34 cuprinde profeflii pe care Ieremia le-a fæcut referitor
la ce se va întâmpla împæratului Zedechia øi, de asemenea,
referitor la ce se va întâmpla oamenilor lui Iuda. În Ieremia
34, Domnul i-a condamnat pe oamenii lui Iuda pentru cæ
aveau sclavi øi robi care erau iudei øi pentru cæ au încælcat
porunca cuprinsæ în legea lui Moise, de a elibera pe tofli
sclavii øi robii la fiecare øapte ani. 

Ieremia 35

Recabiflii

Ieremia 34

Condamnarea lui Zedechia
øi a iudeilor

A

Ieremia 33

Pace în Ierusalim

Ieremia 35 consemneazæ evenimente care s-au desfæøurat cu
câfliva ani înainte de cele din capitolele precedente. Øtim
aceasta pentru cæ Ioiachim (menflionat în v. 1) a fost împæ-
rat înaintea lui Zedechia (menflionat în capitolele 33 øi 34).
Acest fel de secvenflæ din trecut sunt intercalate de mai
multe ori în cartea lui Ieremia. 

În Ieremia 35, ni se vorbeøte despre un grup de oameni, nu-
mifli recabifli. Træiau în afara oraøului, în corturi øi niciodatæ
nu se stabileau într-un loc. Recabiflii urmau anumite tradiflii,
stabilite de conducætorul grupului lor. Aceste tradiflii nu fæ-
ceau parte din religia lor, dar urmau regulile øi tradifliile cu
multæ credinflæ. Domnul a folosit aceøti oameni pentru a da o
învæflæturæ. Învæflætura era urmætoarea: recabiflii, au flinut cu
credinflæ tradifliile oamenilor, dar oamenii lui Iuda nu puteau
sæ flinæ poruncile unui Dumnezeu viu – porunci care confli-
neau binecuvântæri adeværate øi eterne. Domnul a promis sæ-
i binecuvânteze pe recabifli pentru sinceritatea øi credinfla lor. 

Ieremia 36 consemneazæ cæ Domnul i-a spus lui Ieremia sæ
scrie toate profefliile pe care le-a fæcut împotriva lui Israel øi
împotriva altor nafliuni. Pentru cæ Ieremia era în arest, un
logofæt, pe nume Baruc, a scris toate profefliile lui Ieremia øi
le-a citit apoi pe treptele templului. Câfliva dintre oamenii
împæratului au auzit profefliile, au luat scrierile øi le-au citit
împæratului. Împæratul a poruncit ca scrierile sæ fie arse øi a
cæutat sæ-i ucidæ pe Ieremia øi Baruc, dar Domnul i-a ascuns.
Ieremia a mai fæcut o profeflie øi a trimis-o împæratului. În
profeflie se spunea cæ nici un descendent al lui Ioiachim nu
va fi împærat – o profeflie care a fost împlinitæ. 

Ieremia 37–44 sunt mai mult istorie. În aceastæ secfliune,
este relatatæ pe scurt povestea lui Ieremia din vremea când
Iuda a fost distrus de Babilon øi când mulfli oameni au fost
luafli robi. 

În Ieremia 37, ni se spune cæ armata egipteanæ a înaintat spre
Iuda la vremea când babilonienii (numifli uneori haldei în
aceste capitole) cucereau pæmântul lui Iuda. Când babilo-
nienii au auzit cæ vine Egiptul, s-au îndepærtat pentru o
vreme. Retragerea i-a dat lui Iuda falsa speranflæ cæ Egiptul

Ieremia 37–44

Babilonul cucereøte pe Iuda

Ieremia 36

Scribul Baruc
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îl va salva. Ieremia i-a spus lui Zedechia cæ aceasta nu se va
întâmpla. Din cauza acestei profeflii, Ieremia a fost pus în
temniflæ. Mai târziu, Zedechia a permis sæ fie eliberat, dar
a continuat sæ ræmânæ sub arest. 

Ieremia 38 consemneazæ cæ acei conducætori din Ierusalim
credeau cæ pot fline piept babilonienilor. Nu acceptau mesajul
permanent al lui Ieremia, cæ ar trebui sæ permitæ sæ fie luafli
în Babilon øi cæ totul va fi bine. Credeau cæ mesajul este o in-
fluenflæ rea mai ales asupra moralului luptætorilor, aøa cæ l-au
aruncat pe Ieremia într-o temniflæ care era mai rea decât pri-
ma. Un famen etiopian, pe nume Ebed-Melec, l-a scos pe
Ieremia din temniflæ øi, încæ o datæ, Ieremia s-a înfæfliøat
înaintea lui Zedechia. I-a reamintit împæratului cæ, dacæ se
va supune, totul va fi bine. Dar împæratul nu a urmat sfatul. 

În Ieremia 39, ni se spune despre distrugerea Ierusalimului,
capturarea împæratului Zedechia, uciderea fiilor lui Zedechia,
la care a fost martor, øi tortura la care Zedechia a fost supus
când invadatorii babilonieni i-au scos ochii. Din Cartea lui
Mormon, aflæm cæ unul dintre fiii lui Zedechia a fost salvat.
Grupul care l-a salvat a cælætorit spre vest øi este cunoscut în
Cartea lui Mormon sub numele de oamenii lui Zarahemla
(vezi Omni 1:14–19; Helaman 8:21). Babilonienii s-au purtat
bine cu Ieremia. În încheierea capitolului 39, Domnul a
promis sæ-l binecuvânteze pe Ebed-Melec pentru bunætatea
sa faflæ de Ieremia. 

Ieremia 40 consemneazæ cæ babilonienii l-au eliberat pe
Ieremia definitiv. I-au propus sæ meargæ øi sæ locuiascæ cu
Ghedalia, pe care l-au numit sæ conducæ flara øi Ieremia s-a
dus. Iudeii din flærile vecine au început sæ se adune la Miflpa,
unde locuia Ghedalia. Un bærbat pe nume Iohanan a aflat
cæ unii iudei plænuiau sæ-l ucidæ pe Ghedalia, dar Ghedalia
nu l-a læsat pe Iohanan sæ le împiedice planul. 

În Ieremia 41, aflæm cæ un bærbat pe nume Ismael l-a ucis
pe Ghedalia. Ismael øi oamenii sæi i-au ucis, de asemenea,
pe tofli aceia care locuiau cu Ghedalia, fie cæ erau iudei, fie
babilonieni. Iohanan a organizat o armatæ øi i-a atacat pe
oamenii lui Ismael, ucigându-i pe mulfli, luându-i pe alflii
prizonieri øi eliberându-i pe prizonierii luafli în timpul ata-
cului împotriva lui Ghedalia. Îngrijorafli de reacflia babilo-
nienilor faflæ de iudei, din cauza celor întâmplate, tofli iudeii
s-au mutat din Miflpa într-o zonæ aproape de Betleem, numitæ
Chimham. De acolo intenflionau sæ meargæ în Egipt, pentru
a fi în siguranflæ. 

Ieremia 42 îl menflioneazæ pe Ieremia în grupul care s-a mutat
în Chimham. Iohanan a mers la Ieremia øi l-a rugat sæ îl în-
trebe pe Domnul în legæturæ cu planurile lor de-a merge în
Egipt. Au promis cæ, orice va spune Domnul, ei vor face.
Ieremia le-a spus cæ nu ar trebui sæ meargæ în Egipt. A
spus cæ, dacæ vor ræmâne pe pæmântul lui Iuda, Domnul îi
va proteja dar, dacæ vor merge în Egipt, vor muri de sabie,
de foamete sau de alt dezastru. 

În Ieremia 43, ni se spune cæ Iohanan øi alfli conducætori
mândri ai acestui grup de iudei nu au crezut sfatul lui
Ieremia. Ei au plecat totuøi în Egipt øi l-au luat pe Ieremia
cu ei, ca prizonier. Când au ajuns acolo, Ieremia a profeflit cæ
Nebucadneflar, împæratul babilonian, va cuceri, de asemenea,
Egiptul. 

Ieremia 44 consemneazæ cæ Ieremia le-a spus iudeilor cæ vor
fi distruøi în Egipt pentru cæ au continuat sæ practice în-
chinarea la idoli øi pentru cæ nu-l ascultau pe Domnul; nu-
mai câfliva vor supravieflui øi se vor întoarce la Iuda, ca
o mærturie cæ a fost împlinit cuvântul Domnului. Aceastæ
profeflie a fost împlinitæ în mijlocul altui grup de iudei care
ar fi putut sæ primeascæ binecuvântærile Domnului, dacæ ar
fi ascultat de profetul Sæu. Dar ei s-au bazat pe propria lor
înflelepciune. 

Ieremia 45 este o revelaflie cætre Baruc, scribul care a scris
profefliile lui Ieremia øi le-a citit pe treptele templului pe
vremea împæratului Ioiachim. Evident, Baruc a sperat cæ
Domnul îi va lua încercærile øi problemele, pentru cæ el fæ-
cuse lucrarea Domnului. Totuøi, Domnul nu i-a promis cæ
îl va elibera de încercæri, ci doar cæ nu va muri în viitorul
apropiat. 

Noi, de asemenea, trebuie sæ ne amintim cæ nu ne putem
aøtepta ca Domnul sæ ne elibereze de încercæri, persecuflii øi
alte experienfle dificile doar pentru cæ træim în dreptate. La
fel ca cei care au fost fideli øi credincioøi Domnului încæ de
la începutul lumii, øi noi trebuie sæ fim credincioøi øi în
vremuri bune øi în vremuri rele. 

În Ieremia 46–51, sunt consemnate profeflii despre distrugerea
câtorva nafliuni din jurul lui Israel øi despre motivul pentru
care va fi distrusæ fiecare nafliune. Ieremia a profeflit cæ Egipt
(vezi Ieremia 46), Filistia (vezi Ieremia 47), Moab (vezi
Ieremia 48), Amon (vezi Ieremia 49:1–6), Edom (vezi
49:7–22), Damasc (vezi Ieremia 49:23–27), Chedar (vezi
Ieremia 49:28–29), Haflor (vezi Ieremia 49:30–37), Elam
(vezi Ieremia 49:34–39) øi Babilon (vezi Ieremia 50–51),
toate, vor fi distruse. 

Poate cæ scopul acestor mesaje despre distrugere este acela de
a învæfla, în special pe casa lui Israel, cæ Domnul va pedepsi
nu numai ræutatea oamenilor Sæi, ci øi ræutatea tuturor oa-
menilor, indiferent din ce nafliune fac parte. Vestea bunæ
pentru Israel a fost cæ, deøi Domnul avea sæ distrugæ toate
aceste nafliuni, El a promis sæ-Øi pæstreze oamenii øi sæ nu-i

Ieremia 46–51

Distrugera nafliunilor

Ieremia 45

Øi cei neprihænifli au încercæri
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distrugæ complet (vezi Ieremia 46:27–28). Mesajele distru-
gerii sunt, de asemenea, simbolice pentru distrugerea celor
ræi din zilele din urmæ. 

Capitolul 52 este o încheiere potrivitæ pentru cartea Ieremia.
În capitolul 52, ni se relateazæ momentul în care Babilon a
cucerit Ierusalimul, capitala lui Iuda, øi a omorât sau a luat
robi un numær mare dintre oamenii lui Iuda. 

Sæ înflelegem scripturile

Ieremia 52

Au tæbærât înaintea lui (v. 4) –
s-au instalat pentru a se pregæti

Împresuratæ (v. 5) – înconju-
ratæ astfel încât nimic øi nimeni
nu putea sæ iasæ sau sæ intre

Ieremia 52

Ultimele scrieri ale lui Ieremia

Sæ studiem scripturile

Enumerafli evenimentele în ordine

În Ieremia 52, ni se spune despre evenimentele de la cæderea
Ierusalimului. Analizafli urmætoarele evenimente øi folosifli ceea
ce afli citit în capitol, pentru a le enumera în ordine. Scoaterea
ochilor lui Zedechia; Nebucadneflar pune oraøul sub stare de
asediu; mii de iudei sunt luafli robi; templul este distrus; pereflii
Ierusalimului sunt distruøi. Dupæ fiecare întâmplare, scriefli ver-
setul care descrie întâmplarea. 

Scriefli o explicaflie

Scriefli o scrisoare cætre oamenii lui Iuda, care erau robi în Babilon.
Explicafli de ce oraøul lor a fost distrus øi de ce se aflau în robie.
Menflionafli cel puflin douæ motive bune pentru fiecare distrugere
øi robie a iudeilor øi numifli o scripturæ pentru fiecare verset. 

B

A

Stâlpii de aramæ, temeliile,
marea de aramæ, oalele, lopefli-
le, lighenele, tæmâietoarele,

acoperiøul de aramæ (vv. 17–22)
– obiecte preflioase din templu

Famen (v. 25) – funcflionar 

Cuvântul plângere înseamnæ a plânge sau a jeli cu multæ tristefle.
În mod tradiflional, iudeii au scris øi au cântat plângeri pentru rude
øi prieteni apropiafli care au decedat. Aceastæ carte de dimensiuni
mici cuprinde plângerile lui Ieremia, scrise ca un poem; el deplân-
ge soarta Ierusalimului, templului øi a poporului lui Iuda. Pe
mæsuræ ce citifli, putefli urmæri urmætoarele aspecte: 

• nu putem pæcætui færæ sæ existe consecinfle; 

• deseori este mai uøor sæ urmezi pe profeflii faløi decât sæ-i
urmezi pe cei adeværafli; 

• gândul cæ forflele lumii væ pot ajuta sæ scæpafli de pedeapsa
lui Dumnezeu este o nesæbuinflæ; 

• pæcætoøii care sunt pedepsifli gândesc deseori cæ Dumnezeu
nu este corect; 

• cæinfla adeværatæ vine, de obicei, numai dupæ o oarecare
suferinflæ; 

• speranfla vine prin recunoaøterea pæcatelor noastre; 

• datoritæ dragostei øi milei lui Dumnezeu, existæ o vreme a
iertærii øi a înnoirii pentru tofli cei care se pocæiesc. 

Pentru mai multe informaflii, vedefli Ghidul pentru scripturi,
„Plângeri, cartea...“ 

Vârstnicul Theodore M. Burton a spus: „Scripturile øi in-
strucfliunile, pe care ni le dau conducætorii noøtri spirituali,
ne învaflæ cum sæ evitæm tristeflea care apare întotdeauna în
urma pæcatului“ (în Conference Report, oct. 1985, p. 81,
sau Ensign, nov. 1985, p. 64). 

Plângeri 1

Consecinflele pæcatului

Plângerile lui Ieremia
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Plângeri 1, ca toate capitolele din Plângeri, ne oferæ exemple
despre tristeflea despre care a vorbit vârstnicul Burton.
Durerea din inimæ øi cæinfla sunt consecinfle ale pæcatului,
pe care deseori nu le observæm sau la care nu ne gândim
atunci când suntem tentafli sæ facem ræu. 

Pe mæsuræ ce citifli, gândifli-væ în ce fel se aseamænæ cuvintele
din capitolul 1 cu ale celor care øi-au petrecut zilele pe pæmânt
øi care acum sunt în lumea spiritelor, træind consecinflele
eterne ale alegerilor greøite pe care le-au fæcut pe pæmânt. 

Sæ înflelegem scripturile

Plângeri 1

Sæ studiem scripturile

De ce? 

În Plângeri 1:1–11, Ieremia a vorbit în numele lui. În versetele
12–22 a vorbit ca øi cum ar reprezenta întreaga flaræ a lui Iuda.
Alegefli patru expresii din cuvintele lui Ieremia (vv. 1–11) care
credefli cæ explicæ de ce se „plângea“. 

Capitolele 2–4 din Plângeri sunt expresii ale tristeflii
provocate de ceea ce li s-a întâmplat oamenilor lui Iuda.
În Plângeri 2, ne este declarat cæ Domnul Øi-a pedepsit oa-
menii din cauza pæcatelor lor øi spre binele lor. Plângeri 3
cuprinde cuvintele unor oameni care se simt pæræsifli de
Domnul, dar cred încæ øi gæsesc speranflæ în gândul cæ nu i-
a pæræsit pentru totdeauna. Plângeri 4 consemneazæ triste-
flea lui Ieremia în timp ce compara modul în care træia
Israel când era un popor drept cu ce a devenit dupæ cucerirea
babilonianæ. 

Plângeri 2–4

De ce a fost Iuda pedepsitæ

A

Muncilor grele (v. 3) – robie

Neamurile (vv. 3, 10) – cei ca-
re nu-L cunosc øi nu slujesc
adeværatului Dumnezeu

Pustii (vv. 4, 13, 16) – singure,
færæ putere

Sfârøitul sæu (v. 9) – viitorul

Locaøul (v. 10) – templu

Înjosit (v. 11) – færæ valoare

A trântit (v. 15) – a cælcat pe

Când pæcætuifli, pierdefli compania Duhului Sfânt øi simflifli
disperarea care vine în urma consecinflelor pæcatului øi se-
pararea de Domnul, atunci avefli într-adevær numai douæ
alegeri. O alegere este sæ væ ascundefli pæcatele. De obicei,
ne ascundem pæcatele dând vina pe altcineva, neasumându-ne
responsabilitatea pentru acfliunile noastre sau fiind necin-
stifli øi negând cæ am fæcut ceva greøit. Cealaltæ alegere este
sæ ne umilim, sæ ne pocæim øi sæ începem sæ fim împæcafli
cu Domnul. 

Plângeri 5 cuprinde o plângere umilæ. În aceastæ plângere
sub forma unei rugæciuni, Ieremia pledeazæ pentru oamenii
care øi-au înfleles pæcatele øi doreau iertarea. 

Sæ înflelegem scripturile

Plângeri 5

Sæ studiem scripturile

Cum putefli øti? 

Enumerafli în scris cuvinte øi expresii din Ieremia 5 care aratæ cæ
oamenii se pocæiseræ cu adeværat. Explicafli de ce afli ales fiecare
cuvânt øi expresie. 

Ce putefli face? 

Citifli øi meditafli la al doilea articol de credinflæ. Existæ totuøi o
diferenflæ între a fi pedepsifli pentru pæcatele noastre øi a suferi ca
urmare a pæcatelor altor oameni. Ce afli putea face dacæ v-afli afla
în situaflia descrisæ în versetul 7 øi cum væ poate ajuta doctrina
explicatæ în al doilea articol de credinflæ? 

B

A

Ocara (v. 1) – ruøinea

Moøtenirea (v. 2) – pæmânt,
case øi îmbræcæminte

Le purtæm pæcatele (v. 7) –
suferim pentru pæcatele lor

Necinstit (v. 11) – au abuzat

Plângeri 5

Rugæmintea lui Ieremia
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Un profet în captivitate
Babilonienii au atacat Iuda în trei mari ocazii. A doua a avut loc
în, aproximativ, anul 597 î.H. Ezechiel fæcea parte din grupul
luat captiv în Babilon. Cam cinci ani mai târziu, a fost chemat sæ
fie profet pentru iudeii aflafli în robie. A încercat sæ-i ajute pe oa-
meni sæ învefle din greøelile lor. 

Caraula de pe turn
În timp ce Ieremia striga pocæinflæ în Ierusalim, Ezechiel lucra
alæturi de oamenii aflafli în robia babilonianæ. Ieremia a încercat
sæ-i salveze pe oameni de la distrugere øi Ezechiel a încercat sæ-i
ajute pe oameni sæ înfleleagæ cæ robia lor era rezultatul pæcætoøe-
niei lor. Ambii profefli au propovæduit cæ exista motiv de speran-
flæ în viitor, pe mæsuræ ce oamenii se întorceau la Domnul. Ezechiel
trebuia sæ fie pæzitor în turn, o chemare care va fi comentatæ în
capitolul 33. 

Sæ ne pregætim sæ studiem Ezechiel
Dacæ ar fi sæ alegem o temæ principalæ pentru cartea lui Ezechiel,
ar putea fi aceea cæ, în cele din urmæ, tofli oamenii vor øti cæ
Domnul este Dumnezeu. Acest principiu, indicat de expresia
„øi vor øti cæ Eu sunt Domnul“, apare de øaizeci øi cinci de ori în
Ezechiel. 

Urmætorul plan aratæ øase subiecte importante din cartea lui
Ezechiel. 

1. Chemarea lui Ezechiel ca profet (vezi Ezechiel 1–3). 

2. Profeflii care condamnæ pæcatele oamenilor din flara lui
Israel, mai ales din Ierusalim (vezi Ezechiel 4–11, 20–24). 

3. Profeflii care îi îndeamnæ pe iudeii din Babilon la pocæinflæ
(vezi Ezechiel 12–19). 

4. Profeflii legate de distrugerea flærilor din jurul lui Israel, ca-
re îi erau duømani. 

5. Profeflii despre adunarea lui Israel øi alte evenimente în ve-
derea pregætirii pentru a Doua Venire (vezi Ezechiel 33–39). 

6. O descriere a viziunii lui Ezechiel legatæ de un templu con-
struit în Ierusalim la un moment dat în viitor (vezi Ezechiel
40–48). 

Pentru mai multe informaflii despre cartea lui Ezechiel, vezi
Ghidul pentru scripturi, „Ezechiel“. 

Marea cea Mare

Ierusalim Ieremia
Babilon

Ezechiel

Golful Persic590 î.H.Marea Roøie

•

În Ezechiel 1, dupæ o scurtæ introducere, ne este descrisæ vi-
ziunea lui Ezechiel despre Dumnezeu øi slava Sa. Pentru cæ
slava lui Dumnezeu øi cerul sunt foarte greu de descris în
limba muritorilor, profeflii au folosit deseori simboluri øi
imagini, ca sæ descrie ceea ce au væzut. Unii oameni au în-
cercat sæ explice simbolurile, dar profetul Joseph Smith a
spus: „Ori de câte ori Dumnezeu oferæ viziunea unui chip
sau a unui animal sau a unei figuri de orice fel, întotdeauna
El se simte obligat sæ ofere o revelaflie sau o interpretare pen-
tru a-i desluøi semnificaflia, altfel noi nu suntem ræspunzæ-
tori sau fæcufli vinovafli pentru cæ credem în ea. Nu væ fie
teamæ cæ vefli fi condamnafli pentru cæ nu cunoaøtefli semni-
ficaflia unei viziuni sau figuri, dacæ Dumnezeu nu a dat o
revelaflie sau o interpretare legatæ de acel lucru“ (Teachings
of the Prophet Joseph Smith, p. 291.) 

Chiar dacæ nu înflelegem pe deplin semnificaflia celor væzute
de Ezechiel, descrierea sa ne poate da un sentiment despre
cât de incredibilæ a fost viziunea øi cât este de mæreaflæ slava
lui Dumnezeu, cu adeværat. 

Capitolele 2 øi 3 din Ezechiel încep sæ consemneze ceea ce
Dumnezeu i-a spus lui Ezechiel în viziunea sa cu privire la
slava lui Dumnezeu (vezi Ezechiel 1). Într-un fel, aceste ca-
pitole cuprind „chemarea sa misionaræ“. Pe mæsuræ ce citifli
despre felul în care Domnul descrie misiunea lui Ezechiel øi
pe oamenii pe care trebuie sæ-i învefle, analizafli cum cheamæ
profetul lui Dumnezeu un misionar astæzi. 

Sæ înflelegem scripturile

Ezechiel 2

Neruøinafli (v. 4) – mândri

Mæræcini øi spini (v. 6) –
Buruieni cu spini (simbol al
problemelor pe care oamenii
le-ar putea crea lui Ezechiel

când acesta va împærtæøi me-
sajul sæu) 

Scorpii (v. 6) – creaturi veninoa-
se (simbol al oamenilor ræi, cæ-
rora Ezechiel le va propovædui) 

Ezechiel 2 – 3

Chemarea lui Ezechiel 
de a sluji

Ezechiel 1

Viziunea lui Ezechiel cu
privire la slava lui Dumnezeu

Cartea Ezechiel
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Ezechiel 2:9–10; 3:1–3 – Domnul i-a cerut lui
Ezechiel sæ mænânce un sul
Descrierea lui Ezechiel mâncând sulul este simbolicæ, reprezen-
tând chemarea sa de a preda cuvântul Domnului, fæcând cuvân-
tul lui Dumnezeu sæ devinæ o parte din el. Cartea Apocalipsa
consemneazæ o vreme când apostolul Ioan a avut o experienflæ
similaræ (vezi Apocalipsa 10). 

Ezechiel 3

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli douæ dintre urmætoarele trei activitæfli (A–C) pe mæ-
suræ ce studiafli Ezechiel 2 øi 3. 

Facefli un rezumat al misiunii lui Ezechiel

Pentru a rezuma misiunea lui Ezechiel, explicafli semnificaflia ur-
mætoarelor cuvinte øi expresii: „copii neruøinafli“ (Ezechiel 2:4;
vezi, de asemenea, 3:7); mæræcini, spini, scorpii (2:6); o carte în
chip de sul (2:9–10; 3:1–3); un diamant (3:9); pæzitor (3:17–21);
unul care mustræ (3:26). 

sau
Facefli cel puflin patru desene în caietele dumneavoastræ, care sæ
ilustreze ideile de mai sus. 

O misiune dificilæ

1. Citifli Ezechiel 2 øi 3 øi enumerafli motivele pentru care Ezechiel
ar fi avut o misiune dificilæ. Pentru fiecare motiv, enumerafli
un verset care sæ væ sprijine ideea. 

2. Enumerafli lucrurile pe care Domnul le-a spus cæ vor constitui
misiunea lui Ezechiel, din Ezechiel 2 øi 3 øi ce l-a încurajat pe
Ezechiel sæ-øi împlineascæ misiunea. 

Pæzitorul

1. Citifli Ezechiel 3:17–21 øi descriefli chemarea unui pæzitor. 

2. Numifli un „pæzitor“ din Bisericæ astæzi øi explicafli de ce afli
ales acea persoanæ. 

3. Ce ne învaflæ Ezechiel 3:17–21 despre importanfla împlinirii
chemærilor noastre? Putefli sæ notafli aceastæ scripturæ în drep-
tul lui Iacov 1:19. 

C

B

A

Îi voi cere sângele din mâna
ta (vv. 18, 20) – vei fi respon-
sabil pentru pæcatele sale

Mântui (vv. 19, 21) – salva

Îi voi pune un lanfl înainte
(v. 20) – îi voi face sæ cadæ La fel ca în cazul lui Ieremia, Domnul l-a pus pe Ezechiel sæ

foloseascæ obiecte øi simboluri fizice ca sæ-i învefle pe oameni
într-un mod în care sæ-i facæ sæ fie mai atenfli øi sæ-øi aducæ
aminte. Ezechiel 4 øi 5 consemneazæ simbolurile pe care
Domnul i-a spus lui Ieremia sæ le foloseascæ pentru a repre-
zenta pæcætoøenia israeliflilor sau distrugerea Ierusalimului. 

Ezechiel 6 øi 7 cuprind mesajul Domnului despre ce se va
întâmpla în flara lui Israel când va fi cuceritæ de Babilon.
Ezechiel a fost luat în Babilon înainte de præbuøirea completæ
øi distrugerea Ierusalimului, astfel cæ vorbeøte despre acest
eveniment ca fiind din viitor. În profefliile din capitolele 6–7,
Domnul a condamnat mai ales idolatria lui Israel øi a spus
cæ Ierusalimul va fi distrus pentru ca iudeii sæ „øtie cæ Eu
sunt Domnul“ (6:14). Supraviefluitorii vor putea sæ depunæ
mærturie cæ Dumnezeu este într-adevær Dumnezeul cel viu
øi cæ toate cuvintele Sale au fost împlinite. 

Ezechiel 8–11 cuprind relatarea unei viziuni pe care Domnul
i-a arætat-o lui Ezechiel. Ezechiel a fost unul dintre mulflii
iudei luafli în robie în timpul primelor atacuri ale babilonie-
nilor asupra lui Iuda. Viziunea i-a ajutat pe exilafli (oamenii
care se aflau în robie în Babilon) sæ øtie ce s-a întâmplat cu
Ierusalimul øi de ce. 

În Ezechiel 8, ni se spune despre pæcætoøenia oamenilor din
Ierusalim, inclusiv despre conducætorii lor religioøi. Ezechiel
9 consemneazæ cæ Domnul a cerut unui înger sæ-i „însem-
neze“ pe cei neprihænifli pentru a-i proteja de distrugere (ca
Paøtele în Egipt). În Ezechiel 10, ni se spune clar cæ Domnul

Ezechiel 8–11

De ce a fost cucerit 
Ierusalimul 

Ezechiel 6–7

Pæcat øi distrugere

Ezechiel 4–5

Profeflii despre distrugerea
Ierusalimului

172



a permis distrugerea Ierusalimului. Ezechiel 11 oferæ spe-
ranflæ generafliilor viitoare, profeflind cæ Domnul Îøi va aduna
oamenii înapoi pe pæmântul fægæduit øi va reînnoi legæmântul
fæcut cu ei. 

Sæ studiem scripturile

Adunarea

1. Gæsifli cuvintele „le-am“ øi „le voi“ din Ezechiel 11:16–20 pentru
a væ ajuta sæ enumerafli ceea ce Domnul a spus cæ va face
pentru oamenii Sæi de legæmânt. 

2. Cum suntefli dumneavoastræ o parte din ceea ce se discutæ
în aceste versete sau cum împlineøte Domnul astæzi aceste
promisiuni? 

Explicafli expresia

Citifli Ezechiel 11:9 øi descriefli care credefli cæ este diferenfla dintre
o persoanæ cu „inimæ de piatræ“ øi o persoanæ cu un „duh nou“
øi cu o „inimæ de carne“. 

Capitolele 12–17 din Ezechiel cuprind revelafliile date de
Domnul lui Ezechiel, în care îi spune cæ vor fi mai multe
atacuri babiloniene asupra Ierusalimului øi cæ mai mulfli
iudei vor fi luafli robi. Domnul a revelat, de asemenea, de
ce aceste evenimente vor avea loc øi i-a spus lui Ezechiel sæ
propovæduiascæ pocæinflæ celor aflafli în robie. 

În Ezechiel 12, iudeii sunt asigurafli cæ vor mai fi mulfli
luafli robi. 

În Ezechiel 13, ni se spune cæ Domnul i-a condamnat pe
profeflii faløi care pretindeau cæ vorbesc în numele Sæu øi pe
alflii care i-au îndepærtat pe oameni de El pe diferite cæi. 

Ezechiel 14 consemneazæ venirea conducætorilor iudei la
Ezechiel pentru sfat. Domnul le-a spus cæ nu-i va sfætui pânæ
când nu vor înceta sæ caute sæ obflinæ ræspunsuri øi de la
idoli. A accentuat cæ fiecare individ trebuie sæ fie drept pentru
a rezista judecæflilor care vor veni øi cæ nu se pot bizui pe
dreptatea conducætorilor lor. 

Ezechiel 15 confline o comparaflie între copiii lui Israel øi o
viflæ arsæ, care nu este bunæ de nimic. De mai multe ori în
scripturi, Domnul i-a comparat pe copiii lui Israel cu o viflæ
sau o vie (vezi Isaia 5; Iacov 5). 

În Ezechiel 16, ca øi în alte locuri din Vechiul Testament,
este consemnatæ o comparaflie între relaflia Domnului cu
Israel øi legæmântul cæsætoriei. Capitolul 16 prezintæ multe
detalii ca sæ arate cæ Israel (Ierusalim) nu a fost credincioa-
sæ ‚bærbatului‘ ei, motiv pentru care îøi merita pedeapsa. 

Ezechiel 12–17

De ce robia? 

B

A

Ezechiel 17 cuprinde o pildæ pe care Domnul a revelat-o lui
Ezechiel øi care i-a învæflat pe oameni cæ nu ar trebui sæ
caute sæ fie eliberafli din Egipt cât timp sunt în robie, ci sæ
se supunæ babilonienilor øi, în cele din urmæ, Domnul îi va
ræscumpæra. 

În ce fel væ asemænafli sau nu cu pærinflii dumneavoastræ?
De ce? 

Este adeværat cæ uneori „cei inocenfli sunt fæcufli sæ sufere
pentru pæcatele celor vinovafli“ (Teachings of the Prophet
Joseph Smith, p. 34). Unii oameni continuæ totuøi sæ-øi
învinovæfleascæ pærinflii sau pe alflii pentru lucrurile pe care
au puterea sæ le schimbe. Copiii lui Israel simfleau cæ pedepse-
le lor sunt rezultatul pæcatelor pærinflilor lor. Ei chiar aveau
o zicalæ despre suferinfla pentru pæcatele pærinflilor lor, care
se gæseøte în Ezechiel 18:2. Proverbul lor (zicala) era în parte
adeværatæ. Pærinflii nu øi-au învæflat copiii corespunzætor,
nici nu au creat o ambianflæ în care copiii lor ar fi avut mai
multe øanse sæ creascæ fideli legilor lui Dumnezeu. 

Totuøi, Domnul a trimis profefli în fiecare generaflie, ca sæ
predea adeværul øi sæ-i învefle pe oameni cum sæ se pocæiascæ.
Fiecare generaflie are ocazia sæ aleagæ fie sæ asculte øi sæ se
supunæ cuvintele profeflilor, fie sæ urmeze tradifliile pærinflilor
lor. În acest capitol, Domnul ne-a învæflat clar principiul li-
bertæflii de a alege. 

Sæ înflelegem scripturile

Ezechiel 18

Sæ studiem scripturile

Aplicafli scripturile

Cum afli folosi Ezechiel 18:1–18 ca sæ ajutafli pe cineva care lo-
cuieøte într-o casæ unde el sau ea nu este implicat în activitæfli
drepte? Putefli nota aceastæ scripturæ în dreptul celui de al doi-
lea articol de credinflæ. 

A

Sterpezit dinflii (v. 2) – au
avut un gust neplæcut în guræ 

Mænâncæ pe munfli (vv. 6, 11,
15) – participæ în preslævirea
idolilor

Nu se apropie de (v. 6) – nu
întrefline relaflii sexuale

Zælogul (vv. 7, 12, 16) – bani
pe care cineva îi datoreazæ

Camætæ (v. 8) – a cere o sumæ
de bani pe nedrept

Poartæ (vv. 19–20) – caræ, ræs-
punzætor pentru

Dreaptæ (vv. 25, 29) – cinstitæ,
justæ

Ezechiel 18

Responsabilitatea 
pentru pæcat
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Identificafli principii importante

Citifli Ezechiel 18:19–32 øi aflafli ce ne-a învæflat Domnul despre
pæcat, pocæinflæ, a ræbda pânæ la sfârøit øi ce crede El despre cei
aflafli în pæcat. Scriefli cel puflin patru propoziflii care sæ rezume
principiile predate în aceste versete. 

Capitolele 19 øi 20 din Ezechiel sunt scrise în special pentru
øi despre conducætorii iudeilor. În capitolul 19, Domnul a fo-
losit douæ pilde pentru a ilustra cum conducætorii cu mult
potenflial au pierdut binecuvântærile din cauza nesæbuinflei
lor. În capitolul 20, ni se spune cæ unii conducætori ai iudei-
lor din Babilon (unde Ezechiel træia în robie) doreau sæ pri-
meascæ instrucfliuni de la Domnul prin Ezechiel. Domnul i-a
îndemnat la pocæinflæ, pentru cæ ei Îl cæutau pe Domnul în
timp ce cæutau revelaflii de la alfli zei. În Ezechiel 20:33–44,
Domnul a promis cæ va oferi unei generaflii viitoare de israe-
liflii o altæ ocazie sæ fie scoasæ din robie øi sæ cunoascæ faptul
cæ El este Domnul øi Dumnezeul lor, aøa cum a fæcut când i-
a condus la început pe copiii lui Israel afaræ din Egipt. Totuøi,
de data aceasta, a promis cæ îl va aduna pe Israel din toate
nafliunile în care a fost risipit.

Remarcabilele evenimente despre adunarea menflionatæ în
aceste versete au fost împlinite numai în parte în vechime.
Împlinirea lor completæ are loc în ultimele zile, pe mæsuræ ce
copiii lui Israel se adunæ în adeværata Bisericæ, sunt curæflafli
de pæcat øi îl slujesc pe Domnul pe „muntele Lui cel sfânt“
(templul). Atunci ajung sæ cunoascæ cu adeværat cine sunt
ei øi cine este Domnul øi Dumnezeul lor (vezi vv. 42, 44).

Sæ înflelegem scripturile

Ezechiel 20:33–44

Ezechiel 20:37 – „Væ voi trece pe sub toiag“ 
Toiagul din Ezechiel 20:37 este ciomagul pæstorului. „Trecerea
pe sub toiag“ se referæ la trecerea în grija pæstorului sau, aøa
cum se spune în Ezechiel, „sub mustrarea legæmântului“. Unii
au sugerat cæ trecerea pe sub toiag se poate referi, de asemenea,
la modul în care pæstorii îøi împærfleau oile, însemnând-o pe fie-
care a zecea cu un toiag øi dedicând-o Domnului. 

Mânæ tare, brafl întins (vv.
33–34) – simboluri ale puterii

Deosebi (v. 38) – curæfla

Daruri (v. 40) – jertfe

Væ va fi scârbæ (v. 43) – væ
vefli urî

Ezechiel 19–20

Conducætori care nu
vor sæ asculte

B Sæ studiem scripturile

Facefli un rezumat folosind idei cheie

În Ezechiel 20:33–44, ni se spune cæ Domnul va aduna pe Israel
øi cæ oamenii îøi vor îndrepta inimile spre El. Explicafli mesajul
acestor versete, descriind urmætoarele idei cheie cu propriile
dumneavoastræ cuvinte: mânæ tare (v. 33); strânge (v. 34); faflæ în
faflæ (v. 35); pângæri (v. 39); muntele Meu cel sfânt (v. 40); sfinflit
(v. 41); aduce aminte (v. 43); øti (vv. 38, 42, 44).

În capitolele 21–23 din Ezechiel, Domnul a continuat sæ
explice de ce Ierusalimul va fi distrus. În Ezechiel 21, ne es-
te explicat cæ unii dintre cei drepfli vor suferi, de asemenea,
în aceastæ distrugere. Aceastæ suferinflæ, pe care mulfli oa-
meni ar putea-o considera nedreaptæ, se întâmplæ pentru cæ
Domnul respectæ libertatea de alegere a copiilor Sæi. Cei ne-
prihænifli pot suferi, de asemenea, în judecata din ultimele
zile, dar Domnul a promis o ræsplatæ eternæ mai mare pen-
tru aceøtia (vezi D&L 58:2). 

O altæ profeflie interesantæ din capitolul 21 se gæseøte în
versetele 25–27, unde Ezechiel a profeflit despre ræsturnarea
împæratului lui Iuda, spunând cæ nu va mai fi altul, pânæ
când El „care are drept la ea“, adicæ Isus Hristos, va domni
(v. 27). Din timpul în care iudeii au fost duøi robi în Babilon,
ei nu øi-au mai reîntemeiat împæræflia. Isus Hristos va fi
singurul împærat din viitorul lor. 

În Ezechiel 22, se discutæ despre multele pæcate pentru care
Ierusalimul a fost distrus. Observând care pæcate L-au fæcut
pe Domnul sæ permitæ distrugerea lor, ne ajutæ sæ înflelegem
ceea ce este supærætor pentru El. 

Ezechiel 23 este un alt capitol în care Domnul se referæ la
flærile lui Israel (Samaria) øi Iuda (Ierusalim) ca la femei care
aleg sæ fie curve. Comparaflia ne aratæ ce simte Domnul
despre oamenii Sæi de legæmânt, care preaslævesc dumnezei
faløi.

Ezechiel 24 consemneazæ cæ Domnul a folosit imaginea
unui cazan în care fierbe carnea, ca sæ-i descrie pe iudei ca
fiind „fierfli“ de cætre babilonieni. În capitolul 24, ni se spu-
ne, de asemenea, despre moartea sofliei lui Ezechiel. Domnul
i-a spus lui Ezechiel sæ nu plângæ dupæ ea, aceasta fiind un
semn pentru iudei cæ nici ei nu trebuie sæ plângæ distruge-
rea Ierusalimului øi a împæræfliei lui Iuda, pentru cæ marea
pæcætoøenie a lui Iuda fæcea ca pedepsele sæ fie meritate øi
drepte. 

Ezechiel 21–24

Ticæloøia conduce la distrugere

A
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Ca øi profeflii Isaia øi Ieremia, Ezechiel a vorbit mai întâi
împotriva israeliflilor iar, apoi, împotriva pæcætoøeniei nafliu-
nilor învecinate øi a profeflit distrugerea lor. Capitolele 25–32
din Ezechiel conflin profeflii despre aceste nafliuni: amoniflii,
moabiflii, edomiflii øi filistenii (vezi Ezechiel 25); Tir øi Sidon
(Ezechiel 26–28); øi Egipt (Ezechiel 29–32). 

De ce sunt pærinflii øi conducætorii din orice chemare din
Bisericæ atât de preocupafli sæ-i învefle pe oameni øi sæ-i în-
curajeze sæ se pocæiascæ? 

De-a lungul istoriei, oamenii a trebuit sæ se protejeze de
atacurile venite din partea triburilor sau nafliunilor înveci-
nate. Ca parte a planului lor pentru apærare, au construit
turnuri pe zidurile oraøelor lor øi au pus paznici în turnuri,
pentru a anunfla apropierea duømanilor. Dacæ oamenii igno-
rau paznicul, se expuneau unui mare risc. Pe de altæ parte,

Ezechiel 33

Stræjerul din turn

Egipt

Sidon

Tir

Amon

Moab

Edom

Can
aa

n

Fil
ist

ia

Profeflii despre distrugerea flærilor

Ezechiel 25–32

Pedepsirea altor nafliuni

dacæ paznicii nu-øi fæceau datoria, un întreg oraø putea fi
distrus. Ezechiel 33 consemneazæ comparaflia conducætorilor
din Israel cu paznicii. 

Sæ înflelegem scripturile

Ezechiel 33

Ezechiel 33:30–32 – Cum îøi tratau iudeii profeflii
Sæ avem un profet este o mare binecuvântare – dar numai dacæ
ascultæm de sfatul sæu. În aceste ultime versete din Ezechiel 33,
Domnul i-a spus lui Ezechiel cæ oamenii vorbeau ca øi cum îl iu-
beau pe profet øi erau neræbdætori sæ-l asculte vorbind, dar nu
respectau ceea ce profetul îi învæta. Sfârøitul versetului 31 sunæ
mai mult ca descrierea pe care Domnul a dat-o profetului
Joseph Smith despre oamenii aflafli în apostazie (vezi JS–I 1:19). 

Sæ studiem scripturile

Rezolvafli problemele cu ajutorul scripturilor

Ezechiel 33:1–9 ne explicæ rolul øi importanfla unui stræjer.
Domnul apeleazæ la profefli, la alfli conducætori ai preofliei øi din
Bisericæ øi la pærinfli ca sæ fie stræjeri pentru oamenii Sæi. Analizafli
urmætoarele situaflii øi ræspundefli la întrebærile de la sfârøitul
fiecæreia, conform principiilor învæflate în Ezechiel 33:1–9. 

1. Una dintre activitæflile preferate ale tinerilor este sæ vizioneze
filme video. Aceste filme, de multe ori, nu sunt în acord cu
standardele Bisericii. Ce ar trebui sæ facæ pærinflii, episcopul,
preøedinflii Tinerilor Bæiefli øi Tinerelor Fete? Dar tinerii? Dar
dumneavoastræ înøivæ? 

2. Pe lângæ celelalte activitæfli de recreere, antrenorul de fotbal a
programat antrenarea echipei în fiecare duminicæ dimineaflæ.
Se aøteaptæ ca fiecare jucætor sæ participe. Ce ar trebui sæ facæ
pærinflii? Dar episcopul? Dar tinerii din echipæ? 

A

Sângele lui (vv. 4–6, 8) – res-
ponsabilitatea

Dæ înapoi zælogul (v. 15) – îøi
plæteøte datoria

Învæflæturile (v. 15) – legile

Mâncafli carne cu sânge (v.
25) – se referæ la încælcarea le-
gii, care prevedea sæ nu mæ-
nânce carnea în sânge
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Ezechiel 34 consemneazæ alte responsabilitæfli ale conducæ-
torilor din Bisericæ. De data aceasta, Domnul i-a comparat
pe conducætori cu pæstorii care îngrijesc de oile (oamenii)
Sale. În timpul slujirii Sale pe pæmânt, Domnul se considera
El însuøi „pæstorul cel bun“ (Ioan 10:14). Pe mæsuræ ce ci-
tifli Ezechiel 34, cæutafli sæ aflafli ce a spus Domnul cæ face
pentru a fi un pæstor bun øi ce a spus El cæ au fæcut condu-
cætorii poporului, fapte care i-au fæcut pæstori ræi. Aflafli, de
asemenea, ce a spus despre oi. 

Sæ înflelegem scripturile

Ezechiel 34

Ezechiel 34:23–24 – „Robul meu David“ 
„David“ din acest verset se referæ la Mesia. Numele de David,
în ebraicæ, înseamnæ „preaiubit“. Minunatele condiflii pe care le
descriu aceste versete se vor împlini când iudeii Îl vor accepta
pe preiubitul fiul al lui Dumnezeu ca pe Mesia al lor. Vezi, de
asemenea, Isaia 9:6–7; Apocalipsa 22:16. 

Sæ studiem scripturile

Care sunt caracteristicile unui bun
conducætor? 

1. Conform lui Ezechiel 34:1–10, 18–19, de ce erau conducætorii
lui Israel „pæstorii“ ræi ai oamenilor Domnului. 

2. Enumerafli în scris calitæflile unui bun pæstor, menflionate în
Ezechiel 34:11–16, øi explicafli cum poate cineva care slujeøte în
preøedinflia cvorumului Preofliei aaronice sau în clasa Tinerelor
Fete sæ aplice fiecare calitate în chemarea respectivæ. 

A

De jaf (vv. 8, 22, 28) – ceva
vânat pentru mâncare

Îmi voi lua înapoi oile din
mâinile lor (v. 10) – fæcându-i
responsabili pentru turmæ

Staul (v. 14) – zonæ împrej-
muitæ cu gard pentru adæpos-
tirea turmelor

Turburafli, turburat (vv.
18–19) – murdærit

Voi rupe legæturile jugului lor
(v. 27) – îndepærtând robia,
captivitatea øi poverile lor

Ezechiel 34

Pæstorii lui Israel

Ezechiel 35 este un alt capitol despre pedepsele lui Edom,
numit, de asemenea, muntele Seir øi Idumea, o nafliune din
jurul lui Israel. 

Israeliflii au fost fæcufli de ruøine în ochii tuturor nafliunilor
vecine øi Domnul a spus, în Ezechiel 36, cæ a permis sæ fie
ruøinafli ca o mærturie cæ nu va permite ca oamenii Sæi sæ-øi
batæ joc de El øi de legæmintele fæcute cu El. Ezechiel 36 cu-
prinde promisiunea fæcutæ, ca o mærturie cætre lume, cæ El
este singurul Dumnezeu – Domnul va aduna o viitoare ge-
neraflie de israelifli înapoi în flara lor øi în relaflia lor de legæ-
mânt cu El. A promis cæ îi va curæfla de nedreptæflile lor øi le
va da o „inimæ nouæ“ øi un „spirit nou“ (vezi v. 26) øi cæ,
spre deosebire de anii mulfli dinainte de vremea lui Ezechiel,
vor pæzi poruncile Domnului. 

Unul dintre frumoasele lucruri legate de învæflæturile prin
simboluri este cæ pot avea mai multe semnificaflii øi se pot
aplica în mai multe situaflii øi în diferite timpuri. Ezechiel 37
este un exemplu bun de semnificaflii multiple. În capitolul
37, Domnul i-a dat lui Ezechiel douæ „lecflii practice“ despre
adunarea lui Israel. Aceste lecflii practice ne învaflæ øi mær-
turisesc øi despre alte adeværuri mærefle legate de planul lui
Dumnezeu øi împæræflia Sa din ultimele zile. 

Ezechiel 37

Douæ viziuni cu
privire la restaurare

Ezechiel 36

Un mesaj de speranflæ

Ezechiel 35

Distrugerea Edomului
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Sæ înflelegem scripturile

Ezechiel 37

Ezechiel 37:15–20 – Toiagul lui Iuda øi toiagul lui
Efraim
Vârstnicul Boyd K. Packer a spus: „În Israelul din vechime,
cronicile erau scrise pe tæblifle de lemn sau pe suluri înfæøurate
pe befle... Toiagul sau cronica lui Iuda – Vechiul Testament øi
Noul Testament – øi toiagul sau cronica lui Efraim – Cartea lui
Mormon, care este un alt testament al lui Isus Hristos – sunt...
într-adevær una în mâinile noastre. Profeflia lui Ezechiel este
împlinitæ“ (în Conference Report, oct. 1982, p. 73, sau Ensign,
nov. 1982, pp. 51, 53).

Sæ studiem scripturile

Gæsifli simbolul

1. Viziunea lui Ezechiel, consemnatæ în Ezechiel 37:1–14, simbo-
lizeazæ promisiunea Domnului de a-i aduna pe copiii lui Israel.
Alegefli un cuvânt sau o expresie care credefli cæ reprezintæ ur-
mætorii oameni sau situaflii: copiii lui Israel, condifliile rætæcirii
spirituale a copiilor lui Israel, influenfla Duhului Sfânt asupra
copiilor lui Israel, adunarea treptatæ a copiilor lui Israel.

2. Cum mærturiseøte Ezechiel 37:1–14 despre o altæ „restaurare“,
chiar mai mare, a copiilor lui Israel (vezi, de asemenea, Alma
11:42–45; D&L 138:16–17)? 

Scripturæ de bazæ – Ezechiel 37:15–17

1. Facefli un desen sau un tabel cu obiectele din versetele acestor
scripturi de bazæ. 
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Neamurilor (v. 21) – cei care
nu cred în Dumnezeu

Locaøul sfânt (vv. 26, 28) –
templu

2. Aceleaøi douæ toiege sau cronici, despre care a vorbit Ezechiel,
sunt menflionate în 2 Nefi 3:11–12. Enumerafli în scris ceea ce
ni se spune în Cartea lui Mormon cæ se va întâmpla în urma
„unirii“ acestor douæ toiege. 

3. Pe mæsuræ ce citifli din Ezechiel 37 pânæ la versetul 22, væ dafli
seama cæ aceste douæ „toiege“ sunt importante pentru aduna-
rea lui Israel. Explicafli cum credefli cæ legætura dintre Biblie øi
Cartea lui Mormon ajutæ la adunarea casei lui Israel. În vede-
rea ræspunsului, gândifli-væ la mesajul subtitlului cærflii lui
Mormon: un alt testament al lui Isus Hristos. 

În capitolele 38 øi 39, ni se spune despre o mare bætælie care
va avea loc în Israel în „ultimele zile“ øi cæ va avea legæturæ
cu oamenii din „Magog“, conduøi de un împærat pe nume
Gog. Ezechiel a descris acest ræzboi ca fiind dus pe „munflii
lui Isreal“, împotriva adunærii copiilor lui Israel în aceste
flæri. Domnul i-a spus, de asemenea, lui Ezechiel cæ-Øi va sal-
va oamenii într-un mod miraculos de armatele lui Magog,
astfel ca toate nafliunile sæ poatæ øti cæ „Eu sunt Domnul“
(Ezechiel 38:23). Datoritæ acestor descrieri, Ezechiel pare sæ
descrie marea bætælie de dinaintea celei de a Doua Veniri, cu-
noscutæ drept „Armaghedon“. 

Ceea ce poate crea confuzii este cæ Ioan, care a scris
Apocalipsa, a descris bætælia dintre bine øi ræu de la sfârøitul
Mileniului ca bætælia dintre Gog øi Magog (vezi Apocalipsa
20:7–9). Sunt, deci, douæ bætælii numite Gog øi Magog, prima
chiar înainte de a Doua Venire øi cealaltæ de la sfârøitul
Mileniului. Acestea se aseamænæ prin faptul cæ vor fi bætælii
mari, implicând o mare distrugere care-i va distruge complet
pe duømanii lui Dumnezeu øi va aduce schimbæri conside-
rabile pe pæmânt. 

În Ezechiel 40–42, Ezechiel descrie, în detaliu, vizita fæcutæ
la un templu în „flara lui Israel“ (40:1). Ghidul sæu, un me-
sager ceresc, a mæsurat fiecare colfl din templu, astfel cæ des-
crierea lui Ezechiel include mærimea camerelor, pereflilor,
uøilor øi aøa mai departe. Templul pe care l-a descris se ase-
mæna mult cu templul lui Solomon. Nu øtim când sau dacæ
va fi construit templul pe care l-a væzut. 

Ezechiel 40–42

Viziunea lui Ezechiel cu
privire la templu

Ezechiel 38 øi 39

Bætælia lui Gog øi Magog
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Cum væ simflifli când privifli poza unui templu sau când vi-
zitafli unul øi væ plimbafli în jurul lui sau intrafli înæuntru?

Ezechiel 43 consemneazæ cæ Ezechiel a væzut slava Domnului
intrând în templu, fæcându-l sfânt øi sacru. Lui Ezechiel i
s-a spus cæ Domnul va locui în mijlocul oamenilor Sæi, în
templu. I s-a spus, de asemenea, sæ le spunæ oamenilor ceea
ce a væzut, pentru a-i face sæ le fie ruøine de nedreptæflile lor
(vezi v. 11) øi sæ ajute sæ creeze în ei dorinfla de a se întoarce
la Domnul øi de a se bucura cu demnitate de binecuvântæri-
le templului, un privilegiu pe care l-au pierdut din cauza
pæcatelor de care nu s-au pocæit. 

În Ezechiel 44, este stabilitæ porunca claræ a Domnului cæ
nici un lucru necurat nu va intra øi preaslævi în templul pe
care Ezechiel l-a væzut. Domnul a stabilit acelaøi standard
pentru cei care intræ în templu, în zilele noastre (vezi D&L
97:15–17). 

Ezechiel 45–46

Mai multe despre templu

Ezechiel 43–44

Slava lui Dumnezeu
umple templul

Cuptor Cel mai
sacru loc

Sanctuar
Camerel

e
preoflilor

Camerel
e

preoflilor

Bucætærie
(în toate

cele patru
colfluri) 

Altar

Curtea exterioaræ

Curtea interioaræ

Cuptor

În capitolele 45 øi 46 din Ezechiel, Domnul continuæ de-
scrierea rânduielilor din templu, cum ar fi unele rânduieli
pe care iudeii le-au practicat în templele lor, dar pe care nu
le-au îndeplinit cum se cuvenea în perioada în care au fost
luafli robi în Babilon. 

Ezechiel 47 cuprinde viziunea lui Ezechiel despre apa care
va continua sæ curgæ de sub templul din Ierusalim øi va
curge spre est, devenind din ce în ce mai mare pânæ când
ajunge un râu. Râul se va værsa în Marea Moartæ øi o va
„readuce la viaflæ“, cu peøti øi vegetaflie. Profetul Joseph
Smith a spus: „Iuda trebuie sæ se întoarcæ, Ierusalimul øi
templul trebuie sæ fie reconstruite øi apa va curge de sub
templu øi apele Mærii Moarte vor fi vindecate. Va dura
ceva timp pentru a reconstrui zidurile oraøului øi templul...
øi toate acestea trebuie fæcute înainte ca Fiul Omului sæ-Øi
facæ apariflia“ (Teachings of the Prophet Joeseph Smith,
p. 286). 

Acest eveniment simbolizeazæ, de asemenea, înnoirea spiri-
tualæ øi renaøterea de care beneficiazæ indivizi øi familii pe
mæsuræ ce participæ la rânduielile sacre, înælflætoare ale tem-
plului, care vin de la sursa „apelor vii“, Însuøi Isus Hristos.

La sfârøitul lui Ezechiel 47, Ezechiel a descris adunarea lui
Israel în flara sa. Ezechiel 48 consemneazæ cæ Domnul a
vorbit fiecærui trib care a primit un anumit teritoriu ca
moøtenire øi cæ Domnul træia în mijlocul lor. 

Ezechiel 48

Israel se adunæ øi
Domnul este cu ei

Ezechiel 47

Apele tæmæduitoare ale
templului
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Dacæ v-afli afla într-o flaræ stræinæ, unde religia dumneavoastræ
nu este practicatæ, cât de uøor ar fi sæ ræmânefli fideli religiei
dumneavoastræ? Cum ar fi dacæ religia dumneavoastræ v-ar cere
sæ facefli lucruri care nu sunt la modæ sau chiar împotriva legilor
flærii respective? 

Un tânær curajos
Daniel s-a confruntat cu aceastæ situaflie. Daniel era un adolescent
care, împreunæ cu alfli iudei, a fost dus în robie în timpul primei
cuceriri a lui Iuda de cætre babilonieni (aproximativ 605 î.H.).
Pentru cæ Daniel era curajos øi fidel credinflei sale, Domnul l-a bi-
necuvântat cu darul profefliei øi cu influenflæ asupra conducætorilor
dintr-o flaræ stræinæ. Exemplul sæu este o inspiraflie øi un exemplu
pentru noi în zilele în care ne simflim presafli aøa cum s-a simflit el
øi în care dorim sæ avem influenfla pozitivæ pe care a avut-o el. 

Sæ ne pregætim sæ studiem cartea Daniel
Oameni cheie din cartea Daniel

Daniel – autorul cærflii, era un tânær bæiat la începutul cærflii øi
avea optzeci de ani la sfârøitul cærflii. 

Øadrac, Meøac, Abed-Nego – trei dintre prietenii iudei ai lui
Daniel, care erau credincioøi religiei lor.

Nebucadneflar – împæratul imperiului babilonian, din, aproxi-
mativ, anul 604 î.H. pânæ la moartea sa, aproximativ 561 î.H. A
fost împæratul care a cucerit pe Iuda øi a dus pe mulfli iudei în
robia babilonianæ. Pentru mai multe informaflii, vedefli Ghidul
pentru scripturi, „Nebucadneflar“. 

Beløaflar – fiul lui Nebucadneflar, care a domnit dupæ tatæl sæu øi
înainte ca perøii sæ cucereascæ Babilonul. Pentru mai multe in-
formaflii, vedefli Ghidul pentru scripturi, „Beløaflar“. 

Cirus øi Darius – conducætori ai imperiului medo-persan, care
au cucerit Babilonul în, aproximativ, anul 539 î.H. Mai întâi a
domnit Cirus. A fost împæratul care a dat decretul ce a permis
iudeilor sæ se întoarcæ în flara lor øi sæ-øi reconstruiascæ templul. 

Evenimente cheie din cartea lui Daniel
• Daniel øi alfli iudei au refuzat sæ mænânce mâncarea care i-ar

fi fæcut sæ încalce legea lui Moise (vezi Daniel 1). 

• Daniel a interpretat visurile øi semnele date împæratului (vezi
Daniel 2; 4–5). 

• Trei bærbafli curajoøi sunt puøi într-un cuptor aprins (vezi
Daniel 3). 

• Daniel este aruncat în groapa cu lei (vezi Daniel 6). 

• Daniel profefleøte evenimente viitoare, din timpul sæu pânæ la
sfârøitul lumii (vezi Daniel 7–12). 

Babilonienii credeau cæ vræjitorii øi prezicætorii aveau puterea
sæ cunoascæ viitorul. Nebucadneflar, împæratul Babilonului,

Daniel 1

Tineri israelifli credincioøi

a decis sæ vadæ dacæ putea instrui tineri israelifli robi, ca sæ
vadæ viitorul. Pe mæsuræ ce citifli, cæutafli sæ aflafli în ce fel
credinfla unora din aceøti tineri bæiefli a adus binecuvântærile
Domnului øi l-a uimit pe împærat. 

Sæ înflelegem scripturile

Daniel 1

Sæ studiem scripturile

Urmafli-le exemplul

Daniel øi ceilalfli tineri bæiefli au oferit un mare exemplu despre
cum sæ fim fideli credinflei øi cum îi binecuvânteazæ Domnul pe
cei care sunt credincioøi Lui. Analizafli urmætoarele situaflii øi
oferifli o soluflie conform celor citite în Daniel 1. 

1. Dumneavoastræ øi colegii dumneavoastræ avefli programate
câteva examene importante. Unii dintre ei iau pastile ca sæ-i
flinæ treji, ca sæ poatæ studia mai mult. Væ oferæ øi dumnea-
voastræ câteva. Ce facefli sau ce spunefli? 

2. Tocmai afli obflinut prima dumneavoastræ slujbæ. Vrefli sæ facefli
o impresie bunæ. La o importantæ petrecere de la birou, se aø-
teaptæ ca tofli sæ toasteze pentru øef, cu un pahar de bæuturæ
alcoolicæ. Ce facefli? 

Binecuvântæri fizice øi spirituale

1. Enumerafli cæile prin care
Daniel øi prietenii sæi au fost
binecuvântafli datoritæ credin-
flei lor faflæ de Dumnezeu. 

2. Cum se aseamænæ binecuvân-
tærile pe care aceøti tineri bæiefli
le-au primit cu binecuvântærile
promise celor care træiesc po-
trivit Cuvântului de înflelep-
ciune în zilele noastre
(vezi D&L 89:18–21)?

În lume sunt mulfli oameni neræbdætori sæ ne ofere un sfat.
În Daniel 2, învæflæm cæ împæratul Nebucadneflar le-a cerut

Daniel 2

Visul lui Nebucadneflar

Moduri prin care Daniel
øi prietenii lui au fost

binecuvântafli

B

A

Împresurat (v. 1) – atacat

Famenilor (vv. 3, 9–11) – sluji-
tori însærcinafli cu grija casei

Sæ nu se spurce (v. 8) – sæ nu
mænânce sau sæ bea ceea ce
Dumnezeu a interzis

I-a ascultat (v. 14) – a fost de
acord cu

Cititori în stele (v. 20) – oa-
meni care pretind cæ prezic
viitorul privind stelele

Cartea Daniel
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vræjitorilor øi cititorilor în stele sfatul, dar era numai unul
care îi putea spune adeværul. Observafli asemænarea dintre
aceastæ poveste øi ceea ce i s-a întâmplat, în Egipt, lui Iosif,
în Genesa 41:14–43. 

Visul lui Nebucadneflar este de o deosebitæ importanflæ pentru
noi, pentru cæ profefleøte despre întemeierea împæræfliei lui
Dumnezeu în zilele din urmæ. 

Sæ înflelegem scripturile

Daniel 2

Daniel 2:45 – „Piatra... deslipindu-se din munte,
færæ ajutorul vreunei mâini“ 
Daniel a explicat cæ, spre deosebire de celelalte împæræflii, împæ-
ræflia lui Dumnezeu, reprezentatæ de piatræ, va fi organizatæ de
Dumnezeu. „Færæ ajutorul vreunei mâini“ înseamnæ færæ mâinile
omului. 

Visul lui Nebucadneflar

ÎMPÆRÆfiIILE REPREZENTATE

Cap de aur curat
Imperiul Babilonian

Piept øi brafle de argint
Imperiul Medo-Persan

Pântecele øi coapsele de aramæ
Imperiul Macedonean

Fluierele picioarelor de fier
Imperiul Roman

Picioarele de lut
Împæræflii care au apærut dupæ cæderea
Imperiului Roman

Vræjitori, cititori în stele,
descântætori, Haldei (v. 2) –
oameni care pretindeau cæ fac
magie øi cunosc viitorul øi
semnificaflia visurilor

Lipifli unul de altul (v. 43) – a
se tolera unul pe celælalt

26) – a oferit o jertfæ pentru
Domnul øi tæmâie aprinsæ

A ræmas la curtea împæratu-
lui (v. 49) – a ræmas pe lângæ
împærat ca sfætuitor

Sæ studiem scripturile

Terminafli urmætoarele fraze

1. Înainte ca cititorii în stele øi vræjitorii sæ poatæ interpreta visul
lui Nebucadneflar, acesta le-a spus cæ, întâi, trebuiau sæ.... 

2. Daniel a aflat înflelesul visului împæratului... 

3. Daniel i-a spus împæratului cæ a obflinut interpretarea... 

4. Dupæ ce Daniel i-a spus împæratului interpretarea... 

Scripturæ de bazæ – Daniel 2:44–45

1. Daniel 2:44–45 cuprinde un simbol al Bisericii în zilele din ur-
mæ, care este împæræflia lui Dumnezeu pe pæmânt. Desenafli o
imagine pentru un afiø, care sæ prezinte ideile din aceste douæ
versete. Explicafli desenul dumneavoastræ pe spatele afiøului. 

2. Citifli Doctrinæ øi legæminte 65:1–2, 5–6 øi scriefli în ce fel Biserica
se aseamænæ cu piatra pe care Daniel a væzut-o øi despre ce s-a
întâmplat Bisericii de la începuturile ei, în anul 1830, când avea
øase membri. 

3. Folosind tabelul din secfliunea de mai sus, „Sæ înflelegem
scripturile“, putefli sæ consemnafli semnificaflia simbolurilor
în scripturile dumneavoastræ. 

V-afli apropiat vreodatæ
destul de mult de un
foc, încât sæ væ simflifli
ameninflat? Sau v-afli
ars vreodatæ? Dacæ
da, atunci putefli sæ
înflelegefli cât de în-
spæimântætor poate fi
sæ fii aruncat în foc.
Imaginafli-væ ce fel de
credinflæ ar trebui sæ
avefli, pentru a pæøi de
bunæ voie într-un cup-
tor aprins în loc sæ
mergefli împotriva a ce-
ea ce Dumnezeu v-a
învæflat. Øadrac, Meøac

øi Abed-Nego au avut aceastæ mare credinflæ. 

Sæ înflelegem scripturile

Daniel 3

Cofli (v. 1) – unitate de mæsuræ Nu flin seama (v. 12) – nu se
supun

Daniel 3

Trei tineri curajoøi

B

A
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Sæ studiem scripturile

Explicafli problema

1. Ce le-a poruncit Nebucadneflar tuturor sæ facæ øi de ce era
greøit (vezi Exodul 20:1–6)?

2. Ce credefli cæ le-ar fi putut spune iudeii mai puflin credincioøi
lui Øadrac, Meøac øi Abed-Nego la începutul povestirii, înainte
sæ fie aruncafli în cuptorul aprins? Ce ræspuns credefli cæ le-ar
da cei trei? 

Dafli un exemplu din zilele noastre

Uneori, membrii Bisericii din
zilele noastre sunt tentafli sæ
cedeze lucrurilor din lume
sau, cu alte cuvinte, sæ-øi
coboare standardele, ca sæ
fie acceptafli de lume. Dafli
un exemplu, pentru fiecare
din urmætoarele împrejuræri,
în care credefli cæ membrii
Bisericii de astæzi ar putea
sæ dea dovadæ de o credinflæ
ca a lui Øadrac, Meøac øi
Abed-Nego: (1) la øcoalæ,
(2) în comunitate øi (3) cu
prietenii. 

Cu propriile cuvinte

1. Scriefli cu propriile cuvinte ceea ce aceøti trei tineri bæiefli au
spus în Daniel 3:17–18. 

2. Ce incertitudini aveau tinerii bæiefli øi ce øtiau cu siguranflæ? 

3. Având în vedere ceea ce au spus øi au fæcut Øadrac, Meøac øi
Abed-Nego, care credefli cæ au fost cele mai importante øi pu-
ternice elemente ale mærturiilor lor? 

4. Dacæ afli putea vorbi cu Øadrac, Meøac øi Abed-Nego ce
întrebæri le-afli pune øi de ce? 

Daniel 4 consemneazæ cæ, din cauzæ cæ Nebucadneflar deve-
nise mândru din nou, Dumnezeu i-a mai dat un vis. Din
nou, Daniel a interpretat visul. Domnul l-a învæflat pe
Nebucadneflar cæ era împærat peste un mare imperiu doar
pentru cæ Împæratul Cerului îi permitea sæ fie. 

Daniel 4–5

Doi împærafli mândri

C

Sæ-mi aræt credinfla

La øcoalæ

În comunitate

Cu prietenii

B

A

Nu avem nevoie (v. 16) – nu
ne îngrijoræm

Aspræ (v. 22) – trebuia execu-
tatæ imediat

Øi-au dat trupurile (v. 28) –
øi-au riscat viafla

Ca El (v. 29) – în felul acesta

Între capitolul 4 øi capitolul 5 din Daniel, au trecut peste
douæzeci de ani øi în Babilon exista un nou împærat, pe nume
Beløaflar. El era, de asemenea, foarte mândru øi a râs de
Dumnezeul lui Israel în timpul unui mare ospæfl flinut în
palatul sæu. O mânæ a apærut øi a scris pe perete. Daniel a
descifrat scrisul care spunea cæ Babilonul va cædea. În noaptea
aceea, mezii øi perøii au cucerit Babilonul. 

Daniel 6 a fost scris
când Daniel avea în
jur de optzeci de ani.
Deøi Daniel fusese un
sfætuitor al împærafli-
lor din Babilon, el
devenise, de aseme-
nea, un sfætuitor al
împæraflilor imperiu-
lui medo-persan, care
cucerise Babilonul.
Cæutafli modurile în
care duømanii lui

Daniel au încercat sæ-l distrugæ øi în care Domnul a conti-
nuat sæ-l binecuvânteze pentru credinfla sa. 

Sæ înflelegem scripturile

Daniel 6

Sæ studiem scripturile

Spunefli povestirea din nou

Scriefli povestirea din Daniel 6, astfel încât øi un copil mic s-o
înfleleagæ. 

A

Au cæutat sæ afle ceva asupra
lui (v. 4) – au încercat sæ-l
prindæ fæcând ceva greøit

Inelul lui (v. 17) – inel cu
emblema autoritæflii gravatæ
pe el

Plângætor (v. 20) – vocea unei
persoane care este în durere
sau tristæ

Întinderea (v. 26) – imperiul
împæratului

Daniel 6

Daniel în groapa cu lei
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Øi astfel vedem

1. Revedefli întreg capi-
tolul 6 din Daniel øi
cæutafli ce a fæcut îm-
pæratul, ce au fæcut
ceilalfli dregætori øi cæ-
petenii øi ce a fæcut
Daniel. Scriefli despre
ce s-a întâmplat fiecæ-
ruia din cauza decizii-
lor lor. 

2. Citifli 1 Nefi 1:20; Alma
30:60. Cui øi cum se pot
aplica principiile din
aceste scripturi poves-
tirii din Daniel 6? 

Daniel 7–12

Visurile øi viziunile profetice
ale lui Daniel

Deciziile din Daniel 6

Ce a fæcut împæratul

Ce au fæcut ceilalfli dregætori øi cæpetenii

Ce a fæcut Daniel

B

Context istoric
Deøi nu øtim exact când a træit øi a propovæduit Osea, scrierile
sale ne sugereazæ cæ a træit în, aproximativ, perioada 760–720 î.H.
Aceasta ar însemna cæ a træit în acelaøi timp cu Isaia, Mica øi,
posibil, Amos. Mesajul sæu este adresat, în general, Împæræfliei de
Nord, care a fost cuceritæ, poporul ei fiind dus în robie de cætre
asirieni în 722 î.H. Oamenii din Împæræflia de Nord au crescut în
pæcætoøenie – mai ales în preaslævirea idolului Baal. Aceastæ reli-
gie pægânæ era atât de pæcætoasæ încât includea chiar acte imora-
le în ceremoniile „sacre“. Aceste practici erau foarte supærætoare
pentru Dumnezeu øi probabil cæ Osea a folosit simboluri øi învæ-
flæturi atât de puternice pentru a descuraja aceste practici. 

O poveste de dragoste
Cartea Osea începe cu o
cæsætorie. Deøi aceastæ cæ-
sætorie nu este una pe care
sæ ne-o dorim tofli, povesti-
rea este spusæ într-un mod
în care vedem dragostea
prezentatæ într-o manieræ
remarcabilæ. În povestire ni
se spune cæ Osea este so-
flul, dar „adeværatul“ sofl
este Domnul øi soflia sunt
copiii lui Israel. Cæsætoria
reprezintæ legæmântul
Domnului fæcut cu oame-

nii Sæi. Povestea este probabil cea mai dramaticæ explicaflie din

Daniel 7–12 consemneazæ câteva din viziunile lui Daniel
despre ce urma sæ li se întâmple oamenilor sæi, casei lui
Israel øi lumii. Aøa cum ne este arætat în tabelul de mai jos,
viziunile lui Daniel aveau aceeaøi semnificaflie ca øi visul
lui Nebucadneflar din Daniel 2. Domnul nu ne-a dezvæluit
semnificaflia tuturor celor væzute de Daniel. 

Împæræfliile din viziunile lui Daniel

Daniel 2 Daniel 7 Daniel 8 Daniel 11–12

Babilon Cap de aur curat
Vezi vv. 32, 37–38.

Leu
Vezi v. 4.

Medo-perøii Piept øi brafle de argint
Vezi vv. 32, 39.

Urs
Vezi v. 5.

Berbece
Vezi vv. 3–4, 20.

Vezi 11:1–2

Greco-
macedonenii

Pântecele øi coapsele
de aramæ
Vezi vv. 32, 39.

Pardos (leopard) 
Vezi vv. 6–7.

fiap
Vezi vv. 5–8, 21–22.

Vezi 11:3–20

Roma Fluierele picioarelor
de fier
Vezi vv. 33, 40.

Fiaræ înspæimântætoare 
Vezi vv. 7, 19.

Multe împæræflii Picioarele øi degetele
picioarelor de lut
Vezi vv. 33, 41–43.

Zece coarne
Vezi vv. 7–8, 20.

Împæræflia lui
Dumnezeu din
ultimele zile

Piatra
Vezi vv. 34–35,
44–45.

Adam øi Isus Hristos
Vezi vv. 9–14, 22–28.

Vezi 12:1–3

Puterea
anticristului

Cornul mic dinaintea
celor zece coarne
Vezi vv. 8, 20–22.

Cornul mic din cele
patru capete
Vezi vv. 9–12.

Vezi 11:21–45

toatæ scriptura, despre dragostea Domnului pentru copiii Sæi øi
respectul pe care Îl are faflæ de legæmintele pe care le face cu ei.
Ilustreazæ, de asemenea, responsabilitatea copiilor lui Israel de
a pæstra legæmintele fæcute cu Dumnezeu øi de a evita orice for-
mæ de idolatrie, în vechime øi în zilele noastre. 

Sæ propovæduim prin simboluri
Osea a folosit multe imagini øi simboluri pentru a-øi expune me-
sajul. De exemplu, a folosit un sofl, un tatæ, un leu, un pardos, o
ursoaicæ, roua øi ploaia ca simboluri ale Domnului. Øi a folosit o
soflie, o persoanæ bolnavæ, o viflæ de vie, struguri, mæslini, o fe-
meie la naøtere, ceafla de dimineaflæ øi alte simboluri care sæ-l re-
prezinte pe Israel. Chiar numele de Osea este simbolic. Vine din
rædæcina cuvântului Iosua, care în ebraicæ înseamnæ Isus. Numele
Osea este potrivit pentru cæ mesajul sæu ne poate ajuta sæ învæflæm
øi sæ simflim mai profund puterea ispæøirii lui Isus Hristos. Alte
nume din carte, ca numele copiilor lui Osea au, de asemenea, un
sens simbolicæ. 

Osea 1–3

Legæmântul cæsætoriei

Cartea Osea
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Aøa cum a fæcut cu vieflile lui Ieremia øi Ezechiel, Domnul
a folosit viafla profetului Osea pentru a ne învæfla, prin
simboluri, o lecflie impresionantæ. Capitolele 1–3 din Osea
cuprind o povestire a cærei semnificaflie o vefli înflelege mai
bine dacæ væ vefli aminti cæ Domnul a comparat relaflia Sa
de legæmânt cu Israel cu relaflia dintr-o cæsætorie. Comparaflia
fæcutæ în cartea lui Osea este potrivitæ mai ales pentru cæ
idolatria pe care israeliflii o practicau implica, de asemenea,
acte imorale sævârøite cu curve. Dacæ vom cæuta în notele de
subsol semnificaflia câtorva dintre nume øi alte cuvinte øi
expresii din povestire, acest lucru ne va ajuta, de asemenea,
sæ înflelegem mesajul pe care Domnul l-a transmis prin Osea.

Pe mæsuræ ce citifli, punefli-væ în locul lui Osea øi imaginafli-
væ ce v-ar fi costat ca sæ facefli ceea ce a fæcut el. Putefli, de
asemenea, sæ væ imaginafli la ce v-afli gândi dacæ afli fi Gomera.
Amintifli-væ cæ Osea îl reprezenta pe Domnul øi Gomera îl
reprezenta pe Israel. 

Sæ înflelegem scripturile

Osea 1

Osea 1:2–3 – Chiar i-a cerut Domnul lui Osea sæ
se cæsætoreascæ cu o curvæ? 
„Fie cæ este acceptatæ interpretarea scriitorului, fie a altcuiva
despre cæsætoriile lui Osea,, importanfla religioasæ a capitolelor
1–3 este foarte claræ. Sofliile lui Osea reprezentau pe Israel, con-
soartele infidele øi curvare ale lui Iehova, care declaræ cæ, dacæ
Israel nu renunflæ la preacurvie øi nu se îndreaptæ, se va confrunta
cu mæsuri aspre. Pentru marile ei pæcate va fi verificatæ øi pe-
depsitæ øi, în mijlocul acestor experienfle amare, va învæfla cæ so-
flul ei înseamnæ mai mult pentru ea decât a crezut la început“
(Sidney B. Sperry, The Voice of Israel’s Prophets [1952], p. 282). 

Pentru a înflelege cu adeværat mesajul cærflii lui Osea, trebuie sæ
analizæm ce fel de credinflæ trebuie sæ fi avut Osea pentru ca sæ
facæ într-adevær ceea ce este descris în poveste. 

Osea 2

Osea 3

Sæ studiem scripturile

Desluøifli simbolurile

1. Dacæ Osea îl reprezintæ pe Domnul øi Gomera pe Israel, care
este mesajul cuprins în Osea 1? 

2. În Osea 2:5, ni se explicæ de ce Gomera s-a dus dupæ idolii ei.
Cum sunt aceste motive asemænætoare cu cele pe care oamenii
le invocæ astæzi pentru încælcarea legæmintelor lor? 

A

Omer (v. 2) – unitate de
mæsuræ 

Efod, terafimi (v. 4) – în cazul
acesta, obiecte asociate preas-
lævirii idolilor

Ruøinea (v. 10) – comporta-
ment imoral

Logodi (vv. 19–20) – legæmân-
tul fæcut de cineva când s-a
angajat sæ se cæsætoreascæ

A zæmislit (vv. 3, 6, 8) – a ræ-
mas însærcinatæ

3. Explicafli de ce credefli cæ ceea ce a spus Gomera în Osea 2:7
este important, mai ales, pentru cineva care se aflæ în pæcat
astæzi (vezi Alma 30:60; 41:10). 

4. În Osea 2:1–13 ni se spune ce va face Domnul lui øi pentru
Israel (Gomera), pentru ceea ce a fæcut. Enumerafli în scris acele
promisiuni øi explicafli cum sunt ele o expresie a dragostei Sale
pentru ea (vezi D&L 95:1). 

„Venifli la Mine“ 

1. Vârstnicul Spencer W. Kimball a spus: „Imaginea unui
Dumnezeu plin de dragoste, iertætor, este væzutæ clar de cei
care citesc øi înfleleg scripturile. Având în vedere cæ este Tatæl
nostru, este evident cæ El doreøte sæ ne ajute sæ avem succes øi
nu sæ ne vadæ eøuând, sæ ne ajute sæ træim, nu sæ determine
moartea noastræ spiritualæ“ (The Miracle of Forgiveness [1969],
p. 344). Alegefli douæ situaflii anume din Osea 2:14–23, care sæ
ilustreze adeværul celor spuse de vârstnicul Kimball, øi expli-
cafli ce v-a impresionat la versetele pe care le-afli ales. 

2. Enumerafli, din Osea 2:14, anumite cæi prin care øtifli cæ Domnul
ne îndeamnæ sæ venim la El. 

3. În povestea lui Gomera, se pare cæ greøeala pe care a fæcut-o a
pus-o într-un fel în sclavie sau robie. Deci, chiar dacæ Gomera
(Israel) dorea sæ se întoarcæ la Osea (Domnul), nu putea. Acelaøi
lucru se întâmplæ øi celor aflafli în pæcat. Ei, singuri, sunt inca-
pabili sæ se elibereze din robia pæcatului. Conform lui Osea
3:2–5, ce anume din ceea ce a fæcut Osea pentru Gomera
simbolizeazæ ceea ce face Domnul pentru oamenii Sæi? 

4. Citifli, de asemenea, 1 Corinteni 6:19–20; 1 Petru 1:18–20 øi
spunefli ce legæturæ au aceste versete cu ceea ce a fæcut Osea
pentru Gomera. 

5. Potrivit celor relatate în Osea 3:3–5, ce ar fi trebuit sæ facæ
Gomera ca sæ accepte ceea ce Osea a fæcut pentru ea? 

6. Potrivit celor relatate în Luca 10:25–27 øi Mosia 2:21–24, ce
trebuie sæ facem ca sæ acceptæm ceea ce a fæcut Domnul pen-
tru noi (vezi D&L 59:8.)? 

Osea 4 øi 5 marcheazæ locul în care Domnul a identificat
pæcatele copiilor lui Israel. A numit Împæræflia de Nord
„Efraim“, dupæ conducætorul tribului care a condus-o, øi a
numit Împæræflia de Sud „Iuda“, dupæ tribul împæratului lor.

Osea 6

Dumnezeu doreøte o
pocæinflæ sinceræ

Osea 4–5

Pæcatele lui Israel øi Iuda

B
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Uneori oamenii cred cæ pot pæcætui øi, apoi, pot face câteva
lucruri de formæ, cum ar fi sæ-øi cearæ scuze, sæ spunæ câteva
rugæciuni, sæ-øi plæteascæ zeciuiala øi sæ participe la toate
adunærile de la Bisericæ pentru a se revanøa pentru pæcatele
fæcute. Toate acestea sunt, cu siguranflæ, importante, dar po-
cæinfla este un proces mai profund. Pocæinfla înseamnæ o ini-
mæ frântæ øi un spirit smerit care aduce o tristefle profundæ
pentru pæcatele noastre (vezi 3 Nefi 9:20). Dacæ ne pocæim
cu adeværat în acest fel øi ne reînnoim legæmintele fæcute cu
Domnul, Spiritul ne va curæfla, ne va aduce pacea conøtiinflei,
ne va ajuta sæ scæpæm de dorinfla de a pæcætui, ne va învæfla
cum putem continua sæ ne apropiem de Domnul øi ne va da
putere sæ pæstræm legæmintele pe care le-am fæcut. 

Osea 6:1–3 pare sæ fie expresia copiilor lui Israel despre cât
de repede speræ sæ se pocæiascæ. Restul acestui scurt capitol
oferæ ræspunsul Domnului, dezamægit de atitudinea lor.
Versetul 6 exprimæ dorinfla Domnului ca oamenii sæ fie ne-
prihænifli în suflet, dar, în acelaøi timp, religia sæ se reflecte în
comportamentul lor. 

Osea 7–10 consemneazæ cæ Domnul i-a vorbit lui Efraim
(Împæræflia de Nord a lui Israel), despre pæcatele lui. A
comparat situaflia lui cu multe lucruri, cu „o turtæ, care
n-a fost întoarsæ“ (7:8), „o turturicæ proastæ“ (7:11), „un
mægar sælbatic, care umblæ ræzlefl“ (8:9), „struguri în pus-
tie“ (9:10) øi „o vie mænoasæ“ (10:1). 

Principalul mesaj al Domnului a fost cæ poporul lui Efraim
(Împæræflia de Nord a lui Israel) fæcea dumnezei faløi øi-i
preaslævea, chiar dacæ ei nu puteau sæ-l salveze. Dându-øi
seama de lipsa de putere a acestor dumnezei, oamenii din
Efraim s-au întors la adeværatul Dumnezeu øi se aøteptau
ca El sæ-i salveze dar, când El a fost încet în a le oferi aju-
tor, au spus cæ nu era un Dumnezeu puternic, deøi ei au
adus tristefle øi distrugere asupra lor prin faptul cæ L-au pæ-
ræsit. În Osea 10:13, vefli gæsi un bun rezumat al mesajului
Domnului. 

Osea 7–10

Israel culege ce a semænat 

Osea 11 relateazæ cum Domnul a adus aminte lui Efraim
(Împæræflia de Nord) cæ, plin de milæ, El l-a salvat din Egipt
în zilele lui Moise. Oamenii din Efraim nu L-au urmat cu
adeværat, totuøi, øi, chiar øi acum, unii voiau sæ se întoarcæ
în Egipt pentru a fi protejafli de asirieni, în loc sæ se încreadæ
în Domnul care i-a condus afaræ din Egipt, ca sæ-i protejeze.
În ciuda acestei trædæri, Domnul a spus cæ va continua sæ
fie milos cu ei. A spus cæ va permite ca Asiria sæ-l ia pe
Efraim în robie, dar cæ nu va permite sæ fie complet distrus. 

Capitolele 12–14 sunt ultimele capitole din scrierile lui Osea.
În capitolele 12–14, Domnul a continuat sæ vorbeascæ despre
pæcatele lui Efraim øi consecinflele lor dureroase. Totuøi, me-
sajul final al Domnului este unul de speranflæ øi dragoste
pentru copiii Sæi, aflafli în pæcat (vezi Osea 13:9–14; 14). 

Sæ înflelegem scripturile

Osea 14

Sæ studiem scripturile

Ce væ impresioneazæ cel mai mult? 

Scriefli despre expresiile, versetele sau ideile, referitoare la cum
sæ ne pocæim øi ce va face Domnul dacæ ne pocæim, care v-au
impresionat cel mai mult în Osea 13:9–14; 14, . 

A

Vom aduce lauda buzelor
noastre (v. 2) – vom oferi cuvin-
tele, laudele noastre ca jertfæ

Osea 12–14

Chemarea de întoarcere
la Domnul

Osea 11

Dovada dragostei lui
Dumnezeu
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Ioel a fost un profet al lui Iuda. Cartea lui Ioel este o profeflie care
îi asiguræ pe oameni cæ, prin pocæinflæ, vor primi din nou binecu-
vântærile lui Dumnezeu. Cunoaøtem foarte pufline lucruri despre
profetul Ioel. În Ioel 1:1 ne este menflionat numele tatælui sæu,
dar nu ne este datæ nici o altæ informaflie despre viafla sa perso-
nalæ. Nu este posibil ca Ioel care a scris aceastæ carte sæ fie acelaøi
Ioel cu cel menflionat în alt loc din Biblie. Pentru cæ Ioel nu a
menflionat nafliunile Asiriei øi Babilonului, este greu sæ spunem
când a træit øi a scris. Totuøi, pærea sæ fie familiar cu flara lui
Iuda, aøa cæ presupunem cæ a propovæduit acolo. 

„Ziua Domnului“ 
Mesajul lui Ioel se concentreazæ în jurul a ceea ce el numeøte
„ziua Domnului“ (Ioel 1:15; 2:1; 2:11; 2:31; 3:14). „Ziua Domnului“
se referæ la o zi øi o vreme a judecæflii, în care Domnul oferæ re-
compense øi pedepse. Deøi, deseori, ne referim la a Doua Venire
ca la ziua Domnului, existæ øi alte zile ale Domnului. De exem-
plu, când Israel a fost cucerit de cætre asirieni, aceea a fost ziua
în care Domnul a judecat pe Israel. La nivel personal, ziua
Domnului poate fi ziua când o persoanæ moare. 

Aplicare în zilele din urmæ
Deøi profefliile lui Ioel trebuie sæ se fi aplicat oamenilor din zilele
øi timpul sæu, Moroni i-a spus profetului Joseph Smith cæ un pa-
saj din Ioel 2:28–32 va fi „în curând“ împlinit (vezi JS–I 1:41).
Prin urmare, ar trebui sæ analizæm cum se aplicæ profefliile lui
Ioel în zilele noastre, mai ales cele cu privire la „ziua Domnului“
pe care o numim deseori a Doua Venire a lui Isus Hristos. 

Dezastrele naturale ne fac, deseori, sæ ne simflim slabi øi lip-
sifli de ajutor, în fafla puterii lor cumplite øi de necontrolat.
Ioel 1 cuprinde o lecflie graficæ, pe care Ioel a predat-o, folosind
un dezastru natural – o invazie de læcuste, ca sæ-i învefle pe
oameni despre cât de neajutorafli se vor simfli, dacæ nu se
pocæiesc înainte sæ vinæ „ ziua Domnului“ în care cei ræi
vor fi judecafli. El a comparat invazia læcustelor cu invazia
unei armate, care va veni în flaræ øi va distruge un popor care
nu se pocæia, aøa cum cerea judecata lui Dumnezeu. Acest
fel de judecæfli sunt, de asemenea, profeflii pentru ultimele zile
(vezi D&L 5:19; 45:31; 87). Ioel a propus ca oamenii sæ se
adune în casa Domnului, postind øi rugându-se pentru a
fi salvafli în timpurile grele, aøa cum Domnul a poruncit
sfinflilor din zilele din urmæ sæ „stea în locuri sfinte“
(D&L 45:32). 

Ioel 1

Învæflafli din invazia læcustelor

Oamenii se gândesc, deseori, cu teamæ la a Doua Venire a
Salvatorului. Dar Domnul a spus „cei drepfli nu trebuie sæ
se teamæ“ (1 Nefi 22:17). Joseph Fielding Smith a adæugat:
„Nu va fi o zi de groazæ øi teamæ pentru cei neprihænifli“
Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3 vol.
[1954–1956], 1:173). Ioel 2 consemneazæ câteva profeflii
sumbre, care pe unii oameni îi înfricoøeazæ. Pe mæsuræ ce
citifli, cæutafli ce va face Domnul, în ultimele zile øi în timpul
celei de a Doua Veniri, care væ va încuraja øi da speranflæ. 

Sæ înflelegem scripturile

Ioel 2

Sæ studiem scripturile

Ræspundefli la întrebarea lui Ioel

În primele zece versete
din Ioel 2, ne sunt descrise
cumplitele distrugeri care
au loc în „ziua Domnului“.
În versetul 11, ne este pusæ
o întrebare care ne-ar putea
mira dupæ ce am citit des-
pre profeflii atât de triste øi
cumplite. Dupæ ce afli 

citit Ioel 2:12–20; Doctrinæ øi legæminte 45:57, scriefli øi ræspun-
defli la întrebarea de la sfârøitul lui Ioel 2:11. 

O profeflie pentru zilele din urmæ

Citifli Ioel 2:28–32; Joseph Smith – Istorie 1:41. În ce fel afli væzut
aceastæ profeflie împlinitæ? 

B

Cine va putea suporta 
ziua Domnului? 

A

Arde (vv. 3, 5) – distruge
complet

Miriøtea (v. 5) – paie mici øi
scurte, ræmase dupæ urma re-
coltærii græunflelor

Cærarea (v. 7) – øir soldafli în
marø

Moøtenirea (v. 17) – copii

Ocara (vv. 17, 19) – ruøinea

Coada (v. 20) – spatele

Ploaie timpurie øi târzie (v.
23) – douæ sezoane ploiose
ale anului în flara lui Israel

Ioel 2

Cine va putea
supravieflui acelei zile? 

Cartea Ioel
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Ioel 3 se aplicæ în mare mæsuræ ultimelor zile. De fapt,
pare sæ descrie o bætælie menflionatæ deseori în scripturi sub
numele de Armaghedon, care va avea loc chiar înainte de a
Doua Venire a Salvatorului. Armaghedon este o bætælie în
care toate nafliunile vor lupta împotriva oamenilor Domnului
øi în care Domnul va lupta pentru oamenii Sæi, ca sæ-i aju-
te sæ obflinæ victoria. Bætælia face parte din judecata øi dis-
trugerea pæcætoøilor înainte de Mileniu. 

Ioel 3

O mare bætælie

Un profet al pæcii øi prosperitæflii
Amos a profeflit în Împæræflia de Nord, în, aproximativ, perioada
760–750 î.H, aproape în acelaøi timp cu profetul Osea. La acea
vreme, Împæræflia de Nord, a lui Israel, cunoøtea pacea øi prospe-
ritatea. Totuøi, nu tofli au beneficiat de prosperitate, pentru cæ unii
deveneau foarte bogafli desconsiderând legile Domnului, în timp
ce alfli deveneau mai særaci. În plus, majoritatea nafliunilor, inclusiv
împæraflii, participau la preaslævirea idolilor øi foarte puflini flineau
poruncile. Domnul l-a trimis pe Amos sæ le porunceascæ oame-
nilor sæ se pocæiascæ de pæcatele lor. 

Introducere
Amos era un simplu pæstor dintr-un mic oraø, dar avea un mesaj
puternic øi important despre aplicarea principiilor Evangheliei
în vieflile noastre øi despre judecæflile lui Dumnezeu pentru cei
mândri. Pentru mai multe informaflii despre Amos, vedefli Ghidul
pentru scripturi: „Amos“. 

Amos øi-a început profefliile cu mesaje despre condamnarea
de cætre Domnul a câtorva nafliuni, care îl înconjurau pe
Israel: Siria (identificatæ prin capitala ei, Damasc; vezi Amos
1:3–5), Filistia (identificatæ prin principalele sale oraøe,
Gaza, Asdod, Ascalon øi Escron; vezi Amos 1:6–8), Fenicia
(øi marele ei oraø, Tir; vezi Amos 1:9–10), Edom (vezi Amos
1:11–12), Amon (vezi Amon 1:13–15) øi Moab (vezi Amos

Amos 1–2

Condamnarea lui Israel øi
a nafliunilor vecine

Sæ studiem scripturile

Sæ câøtigæm ræzboiul

Trebuie sæ nu uitæm cæ sigur bætælia Armaghedonului nu este
singurul moment în care oamenii Domnului vor fi sau au fost
angajafli într-un ræzboi. De fapt, ræzboiul nostru cu Satana a în-
ceput în viafla premuritoare (vezi Apocalipsa 12:7–11). Atunci,
Satana a fost alungat, dar încæ mai „face ræzboi cu sfinflii lui
Dumnezeu“ (D&L 76:29). Acest ræzboi este unul cu consecinfle
eterne øi trebuie sæ fim conøtienfli cæ, pe mæsuræ ce a Doua Venire
se apropie, Satana nu numai cæ va provoca lupte fizice între oa-
meni, dar va continua lupta sa de a-i distruge spiritual pe copiii
Tatælui Ceresc. Astfel cæ, în timp ce aøteptæm Armaghedon ca
pe unul din semnele venirii Salvatorului, trebuie sæ nu uitæm cæ
suntem deja implicafli într-o mare bætælie împotriva forflelor ræului
øi cæ trebuie sæ fim curajoøi în aceastæ acfliune. Citifli Ioel 3:16–21;
1 Nefi 14:11–14; 22:16–17 øi explicafli cum a promis Domnul sæ-Øi
ajute oamenii în luptele fizice øi spirituale din ultimele zile. 

A

2:1–3). Fiecare a fost condamnatæ pentru pæcatele sale øi
pentru cæ l-a atacat pe Israel. 

Aceste condamnæri trebuie sæ fi atras atenflia copiilor lui
Israel øi ei trebuie sæ fi fost de acord cu declarafliile lui
Amos, dar el a condamnat øi pe Iuda (vezi Ioel 2:4–5) øi
pe Israel (vezi Ioel 2:6–16). Amos le-a spus israeliflilor cæ
dreptatea lui Dumnezeu este aceeaøi pentru tofli cei care pæ-
cætuiesc împotriva Lui – în cele din urmæ tofli vor fi pedep-
sifli. Restul cærflii lui Amos este mai mult un mesaj cætre
Israel, pe care îl avertizeazæ sæ se pocæiascæ. 

Mulfli oameni din lumea de azi cred cæ Tatæl Ceresc nu mai
vorbeøte copiilor Sæi prin profefli. În Amos 3, se consemneazæ
ce a spus Amos despre Domnul øi despre profefli. Cæutafli
învæflæturile sale despre profefli, precum øi ce a spus Domnul
cæ i se va întâmpla lui Israel dacæ nu ascultæ de profeflii lui. 

Sæ înflelegem scripturile

Amos 3

Lanfl (v. 5) – capcanæ Neorânduialæ (v. 9) – zgomot
øi confuzie

Amos 3

Rolul profeflilor

Cartea Amos

186



Amos 3:7 – Domnul cheamæ întotdeauna profefli
pentru a împærtæøi cuvântul Sæu
Amos 3:7 cuprinde un adevær care este foarte important pentru
mesajul restaurærii. Dumnezeu lucreazæ întotdeauna prin profefli
pentru a stabili cuvântul øi lucrarea Sa printre oameni. Dupæ ce
a citat din Amos 3:7, elder LeGrand Richards a spus: „Acum, dacæ
înflelegem aceasta, nimeni nu poate cæuta o lucrare aici pe pæmânt
care sæ nu fie condusæ de un profet. Domnul nu a fæcut niciodatæ
o lucrare pe care a recunoscut-o færæ ca un profet sæ fie la în
fruntea ei“ (în Conference Report, oct. 1975, p.75, sau Ensign,
nov. 1975, p. 50). 

Sæ studiem scripturile

Scripturæ de bazæ – Amos 3:7

1. În Amos 3:3–6, Amos a pus øapte întrebæri, la care ræspunsul a
fost, evident, „nu“. A pus acele întrebæri pentru a da un sens
versetului 7, despre care credea cæ este la fel de sigur. Ce-a spus
Amos cæ „sigur“ se va întâmpla (vezi, de asemenea, 1 Nefi
22:2)? 

2. Dafli un exemplu de o „tainæ“ pe care Domnul a dezvæluit-o
în zilele noastre øi arætafli cum binecuvânteazæ ea vieflile celor
care ascultæ øi se supun. 

Care sunt consecinflele? 

Citifli Amos 3:11–15; Doctrinæ øi legæminte 1:11–16 øi scriefli ce a
spus Domnul cæ li se va întâmpla celor care refuzæ sæ asculte øi
sæ se supunæ profeflilor? 

Afli fæcut vreodatæ ceva drægufl pentru cineva, ca apoi sæ væ
respingæ pe dumneavoastræ øi ceea ce i-afli oferit? Oamenii
lui Israel L-au respins pe Dumnezeul care i-a eliberat din
robia egipteanæ øi care le-a dat pæmântul fægæduinflei (vezi

Amos 4

„Am încercat sæ te ajut“ 

B

A

Coarnele altarului vor fi
sfærâmate (v. 14) – pentru ei
preslævirea lui Dumnezeu a
devenit ceva lipsit de putere
øi sens (coarnele erau un sim-
bol al puterii) 

Casele de iarnæ, casele de
varæ (v. 15) – casele celor
bogafli, care L-au ignorat pe
Dumnezeu øi pe profeflii Lui 

Amos 2:9–10). În Amos 4, ni se spune ce a spus Domnul cæ
va face ca sæ-l determine pe Israel sæ se întoarcæ la El. Aflafli
ce a spus, pe mæsuræ ce citifli. 

Sæ înflelegem scripturile

Amos 4

Amos 4:2 – Cum îi va duce Domnul pe oamenii
Sæi, cu „cârlige“ øi „undifle de pescari“? 
Asirienii erau cunoscufli pentru metodele pe care le foloseau cu
cei duøi în robie: puneau cârlige în buzele, nasul sau obrajii duø-
manilor lor øi-i legau unul de celælalt cu un lanfl. Dacæ robii erau
legafli, ei erau mai uøor de pæzit øi „mânat“ în robie. 

Sæ studiem scripturile

Cum ar putea fi posibil? 

1. În Amos 4:6–11, Domnul a explicat ce a fæcut ca sæ-l convingæ
pe Israel sæ se întoarcæ la El. Întocmifli o listæ cu ceea ce a spus. 

2. Cum credefli cæ judecæflile Domnului l-ar putea influenfla pe
Israel sæ se întoarcæ la El (vezi Alma 32:13; Helaman 12:2–6)? 

3. Citifli Doctrinæ øi legæminte 122:7–8 øi gândifli-væ la câteva mo-
mente dificile prin care afli trecut. Cum poate o încercare sæ
devinæ o binecuvântare? 

Amos 5

Cautæ-L pe Domnul øi træieøte

A

Juncane de Basan (v. 1) – va-
cile dintr-o zonæ foarte bogatæ
în vegetaflie; în mod simbolic,
femeile înstærite, care se gân-
desc numai la ele însele 

Betel, Gilghal (v. 4) – locuri
de preaslævire care au devenit
corupte

Aluat (v. 5) – drojdie (oferirea
pâinii din aluat împreunæ cu
arderile de tot era interzisæ) 

Trâmbiflafli-væ, vestifli-væ da-
rurile de mâncare (v. 5) – un
comentariu despre neprihæni-
rea lui Israel, având în vedere
cæ le plæcea spectacolul reli-
gios superficial, dar nu vro-
iau sæ asculte de poruncile lui
Dumnezeu 

Aøa væ place (v. 5) – væ place
sæ facefli aceasta
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În Amos 5, ni se spune cum israeliflii au fost din nou încu-
rajafli sæ-L caute pe Domnul øi sæ se pocæiascæ de faptele lor
rele. Domnul a condamnat în special læcomia øi idolatria
lor. El a spus cæ, dacæ îl vor „cæuta pe Domnul“, vor „træi“
(vezi vv. 3–6, 14–15), dacæ nu, ei vor fi duøi în robie. 

Sæ studiem scripturile

Ce pærere avefli? 

Citifli Amos 5:4–6, 14–15. Deoarece noi tofli trebuie sæ trecem prin
moarte la un moment dat sau într-un fel oarecare, explicafli modu-
rile prin care credefli cæ vor „træi“ cei care îl vor cæuta pe Domnul.

Astæzi, în Bisericæ, existæ oameni care par sæ creadæ cæ vor
fi salvafli doar pentru cæ sunt membrii acestei Bisericii, chiar
dacæ nu-L iubesc øi slujesc cu adeværat pe Domnul? Israeliflii
au fæcut, deseori, greøeala de a crede cæ Domnul nu va per-
mite niciodatæ ca ei sæ fie distruøi – chiar dacæ nu erau
drepfli – pentru cæ erau poporul ales al lui Dumnezeu (vezi
Deuteronom 7:6). 

În Amos 6, Domnul i-a condamnat, pentru cæ se gândeau
mai mult la prosperitatea øi confortul lor decât la dreptate,
milæ sau la Dumnezeul lor (vezi 2 Nefi 28:21–24). Din cauza
acestor atitudini, Domnul a spus cæ Israel va fi dus în robie
de cætre duømanii lui. 

Amos 6

Vai de cei care træiesc 
færæ grijæ

A

Un mesaj al dreptæflii
A profitat cineva de pe urma dumneavoastræ când v-afli aflat în-
tr-o situaflie dificilæ? Obadia a condamnat nafliunea Edomului
pentru cæ a profitat de Ierusalim. Când o putere stræinæ a atacat
Ierusalimul, edomiflii au ajutat-o sæ-i învingæ pe iudei øi sæ le fure
proprietæflile. Obadia a profeflit despre distrugerea Edomnului
din cauza cruzimii lor faflæ de Iuda øi despre salvare, în cele din
urmæ, a lui Israel pe muntele Sion. 

În Amos 7–9, sunt relatate cinci viziuni pe care Amos le-a
primit de la Domnul. Fiecare viziune a arætat cæ Domnul
intenfliona sæ distrugæ complet împæræflia lui Israel, dacæ oa-
menii nu se pocæiau. Primele douæ viziuni au fost despre
distrugerile care au fost evitate, pentru cæ Israel s-a pocæit
(vezi Amos 7:1–6). Urmætoarele trei viziuni au dezvæluit
modalitæfli în care Israel nu s-a pocæit (vezi Amos 7:7–9;
8:1–3; 9:1–4). Rezultatul acestor pæcate ar fi cæ Împæræflia
de Nord, a lui Israel, ar fi cuceritæ øi luatæ în robie. Totuøi,
Dumnezeu nu va permite ca oamenii lui Israel sæ fie distrus
complet. În capitolul 9, Domnul le-a promis cæ, deøi vor fi
împræøtiafli printre toate nafliunile, în zilele din urmæ vor fi
adunafli din nou pe pæmântul fægæduinflei. 

Sæ studiem scripturile

Activitate opflionalæ – Ce înseamnæ? 

1. Amos 8:11–12 descrie o apostazie. Aflafli înflelesul cuvântului
apostazie øi spunefli de ce aceste versete din Amos sunt o bunæ
descriere a unei apostazii generale pe pæmânt. 

2. Folosind pentru Evanghelie aceleaøi simboluri pe care Amos
le-a folosit în Amos 8:11–12, facefli un anunfl prin care invitafli
oamenii sæ cerceteze adeværul. Putefli scrie pur øi simplu ce afli
menfliona în anunfl sau putefli desena ce afli pune pe un afiø. 

A

Amos 7–9

Cinci viziuni ale lui Amos

Scurtæ introducere la o scurtæ carte
Numele de Obadia
înseamnæ „slujitor
(sau enoriaø) al lui
Iehova“. Cartea sa a
fost scrisæ probabil
în, aproximativ, anul
586 î.H, la scurt timp
dupæ distrugerea
Ierusalimului øi este
cea mai scurtæ dintre
toate cærflile din
Vechiul Testament.
Pentru mai multe
informaflii, vedefli
Ghidul pentru scrip-
turi, „Obadia“. 

Iuda

Moab

Edom

Cartea Obadia
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Obadia

Mântuirea celor morfli

Un profet neobiønuit øi o carte neobiønuitæ
Cartea lui Iona este singura carte, din secfliunea profeflilor din
Vechiul Testament, care consemneazæ în primul rând ceea ce s-a
întâmplat profetului în loc sæ consemneze revelafliile øi profefliile
lui. Mai mult ca sigur, Iona a træit pe vremea când Ieroboam II era
împærat în Israel (aproximativ 793–753 î.H.). Pe mæsuræ ce citifli
cartea lui Iona, analizafli ceea ce væ învaflæ despre dragostea lui
Dumnezeu. De asemenea, observafli cæ, deøi cartea este scurtæ,
Isus a menflionat douæ evenimente diferite din ea în timpul slujirii
Sale pe pæmânt (vezi, Matei 12:39–41; Luca 11:29–32). Pentru mai
multe informaflii despre cartea lui Iona, vedefli Ghidul pentru
scripturi, „Iona“. 

Ce afli spune sau cum v-afli simfli dacæ conducætorii dum-
neavoastræ var desemna (pe dumneavoastræ singur) sæ îm-
pærtæøifli Evanghelia celei mai pæcætoase øi crude persoane pe
care o cunoaøtefli? În Iona 1 øi 2, ni se spune cæ Iona a fost
chemat sæ meargæ la Ninive, capitala Asiriei, øi sæ-i averti-
zeze pe asirieni sæ se pocæiascæ. Asirienii, care erau cunos-
cufli pentru marea lor pæcætoøenie øi cruzime, cuceriseræ
deja Siria øi ameninflau sæ-l cucereascæ øi pe Israel. 

Sæ înflelegem scripturile

Iona 1

Strigæ împotriva ei (v. 2) – sæ-
i avertizeze pe oameni sæ se
pocæiascæ

Pierde (vv. 6, 14) – a muri

Iona 1–2

Putefli fugi de Domnul? 

Sæ înflelegem scripturile

Obadia 1:21– „Izbævitori... pe muntele Sion“ 
Profeflii moderni au arætat spre Obadia 1:21 ca fiind o profeflie
despre munca în templu din zilele din urmæ, îndeplinitæ pentru
cei care au murit færæ sæ audæ Evanghelia øi sæ-i primeascæ rân-
duielile. Profetul Joseph Smith a spus: „Dar cum pot ei sæ devinæ
salvatori pe muntele Sion? Prin construirea de temple, înælflarea
bazinelor lor pentru botez øi mergând înainte øi primind toate
rânduielile, botezurile, confirmærile, spælærile, ungerile, rânduie-
lile øi puterile pecetluirii pe capetele lor, pentru binele tuturor
stræmoøilor lor, care sunt morfli, øi pentru mântuirea lor, pentru
ca ei sæ poatæ veni la prima înviere øi sæ fie exaltafli la tronurile
slavei împreunæ cu ei; øi, aici, este lanflul care leagæ inimile pæ-
rinflilor de copii øi ale copiilor de pærinflii lor, ceea ce împlineøte
misiunea lui Ilie“ (Teachings of the Prophet Joseph Smith , p. 330). 

Iona 2

Iona 1:2–3 – Ninive øi Tars
Ninive øi Tars sunt douæ puncte opuse ale lumii Orientului
Mijlociu øi zonei Mærii mediteraneanæ. Când Iona se îndrepta
spre Tars, se pare cæ încerca sæ se îndepærteze cât mai mult posibil
de Ninive. 

Sæ studiem scripturile

Cæutafli detaliile

1. De ce l-au trezit coræbierii pe Iona? 

2. A cui a fost ideea ca Iona sæ fie aruncat în mare? 

3. Ce a pregætit Domnul ca sæ-l înghitæ pe Iona? 

Ce credefli? 

Scriefli de ce ar vrea o persoanæ sæ fugæ de ceea ce Dumnezeu i-a
cerut sæ facæ sau de ar vrea sæ refuze chemæri în Bisericæ. Ce pu-
tem sæ învæflæm din experienfla lui Iona, din Iona 1, despre încer-
carea de a fugii de Domnul (vezi Moise 4:12–16)? 

B

A

Cælætoria cu destinaflia Tars

Tars
EUROPA

Ninive
ASIA

AFRICA

Strâmtoare (v. 2) – necazuri

Groapæ (v. 6) – moarte

Cei ce se lipesc de idoli de-
øerfli îndepærteazæ îndurarea

de la ei (v. 8) – cei care se în-
cred în idoli pierd ajutorul
Domnului

Sæ tragem la sorfli (v. 7) – un
mod prin care oamenii cre-
deau cæ vor afla voinfla lui

Dumnezeu (asemænætor cu
aruncarea unei monede) 

Juruinfle (v. 16) – promisiuni
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Dupæ modelul Salvatorului

Cât timp a fost Iona în burta peøtelui? Citifli, de asemenea, Matei
12:38–41 øi scriefli cum se aseamænæ experienfla lui Iona cu aceea
a Salvatorului. 

Ninive, capitala Asiriei, era un oraø foarte mare pentru
timpul acela. Avea o circumferinflæ de aproximativ 96 de ki-
lometri (60 de mile) øi o populaflie de aproximativ 120.000
de oameni (vezi Iona 4:11). Ninive era cunoscut ca un oraø
foarte pæcætos. Iona 3 øi 4 consemneazæ ceea ce fac oamenii
când Iona le spune cæ vor fi distruøi din cauza pæcætoøeniei
lor øi cum reacflioneazæ Iona la ræspunsul lor. Observafli ce
fac ei øi ce învaflæ Iona din misiunea sa. 

Sæ înflelegem scripturile

Iona 3

Strigarea pe care fli-o voi da
(v. 2) – mesajul pe care te-am
trimis sæ-l împærtæøeøti

Saci (vv. 5, 6, 8) – îmbræcæ-
minte aspræ ca sæ arate umi-
linflæ øi tristefle

Au øezut în cenuøæ (v. 6) –
semn al umilinflei øi tristeflii

Iona 3–4

Iona la Ninive

C

O profeflie mesianicæ
Numele Mica înseamnæ „care este aproape de Iehova“. Mica venea
dintr-un oraø mic din sudul lui Iuda (vezi Mica 1:1) øi a profeflit în,
aproximativ, perioada 740–697 î.H., în timpul domniei lui Iotam,
a lui Ahaz øi a lui Ezechia, împæraflii lui Iuda; Mica a profeflit cam
în aceiaøi vreme cu Isaia. Mesajul lui Mica era adresat atât lui
Israel, cât øi lui Iuda øi conflinea cuvinte de condamnare øi jude-
catæ, precum øi de speranflæ øi promisiune a unei viitoare restau-
rærii a poporului Domnului. Mica este cunoscut mai ales pentru
remarcabila sa profeflie cu privire la naøterea lui Mesia (vezi
Mica 5:2). 

Iona 3:9–10 – Are nevoie Domnul sæ se cæiascæ? 
Traducerea fæcutæ de Joseph Smith pentru Iona 3:9–10 este cea
menflionatæ la Amos 7:3 din Selecfliuni din traducerea Bibliei de
cætre Joseph Smith din Ghidul pentru scripturi.

Iona 4

Sæ studiem scripturile

Scriefli o proclamaflie

În Iona 3:5–8, ni se spune cæ
atunci când împæratul a auzit
mesajul lui Iona, el a dat o pro-
clamaflie cætre oameni. Având
în vedere cele citite în Iona 3,
scriefli ce credefli cæ ar fi putut
sæ conflinæ proclamaflia øi ce øtifli
despre oamenii din Ninive. 

Ce credea el? 

Descriefli ce ar fi putut simfli Iona cu privire la ceea ce a fæcut
Dumnezeu în Iona 3:10 øi de ce credefli cæ ar fi simflit aøa. 

Ce rost are? 

Spunefli care credefli cæ este mesajul cærflii Iona (putefli alege mai
mult de unul). 

C

B

O proclamaflie cætre
oamenii din Ninive

A

Nu este aceasta tocmai ce zi-
ceam eu (v. 2) – nu am spus
eu cæ vei face aceasta

Milos, plin de îndurare (v. 2) –
iertætor, prin puterea ispæøirii

Sæ-l facæ sæ-i treacæ mânia (v. 6)
– sæ-l facæ sæ se simtæ mai bine

Uscat (v. 8) – foarte cald

Nu øtiu sæ deosebeascæ
dreapta de stânga lor (v. 11) –
Nu deosebesc binele de ræu

Mica 1 øi 2 cuprind profefliile lui Mica referitoare la faptul
cæ Domnul va veni cu judecatæ atât asupra lui Israel, cât øi
asupra lui Iuda, din cauza pæcatelor lor. El a menflionat în
special pæcatul preaslævirii idolilor øi dorinfla de bogæflii øi
obflinerea acelor bogæflii prin violenflæ øi înøelæciune. Totuøi,
Mica nu i-a læsat pe Israel øi Iuda complet færæ speranflæ.
A profeflit cæ, dupæ judecæfli, Israel va fi din nou adunat. 

Mica 1–2

Cæderea lui Israel øi 
a lui Iuda

Cartea Mica
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Ce fel de oameni alege Dumnezeu ca sæ fie slujitorii Sæi? În
Mica 3, Mica spune care erau greøelile celor care trebuiau sæ
fie conducætorii lui Israel øi slujitorii lui Dumnezeu. Cæutafli
ce a spus Mica pe mæsuræ ce citifli. 

Sæ înflelegem scripturile

Mica 3

Sæ studiem scripturile

Întoarce-o invers

1. Enumerafli în scris ce ni se spune în Mica 3 cæ au greøit oamenii.

2. Scriefli despre un conducætor din Bisericæ pe care îl cunoaøtefli
sau folosifli un exemplu din scripturi øi descriefli-i calitæflile care
îl ajutæ sæ-l urmeze pe Domnul øi sæ-i conducæ pe alflii. 

Mica 4

Domnul va domni în Sion

A

Sæ cunoaøtefli dreptatea (v. 1)
– sæ poatæ judeca cinstit

Le jupuifli pielea, au mâncat
carnea poporului Meu, ju-
poaie pielea, øi-i sfærâmæ oa-
sele, îl fac bucæfli (vv. 2, 3) –
expresii folosite sæ descrie
cruzimea conducætorilor lui
Israel øi Iuda. Conducætorii
nu i-au mâncat cu adeværat pe
oameni. Øi-au folosit autorita-
tea ca sæ se îmbogæfleascæ,
luând mâncarea, îmbræcæmin-
tea øi proprietatea oamenilor. 

Rætæcesc (v. 5) – îl face sæ pæ-
cætuiascæ

Au muøcat ceva cu dinflii...
vestesc ræzboiul sfânt (v. 5) –
profeflii faløi spun „pace“ celor
care îi hrænesc, dar luptæ împo-
triva celor care nu îi hrænesc. 

Soarele va asfinfli peste aceøti
prooroci, væzætorii vor fi dafli
de ruøine, ghicitorii vor roøi
(vv. 6–7) – expresii care înseam-
næ cæ faløii profefli vor fi aduøi
la tæcere

Cæpeteniile (v. 11) – condu-
cætorii

Mica 3

Conducætorii pæcætoøi
sunt mustrafli

Conform modelului profefliilor lui Mica, Mica 4 continuæ
‚veøtile rele‘ din Mica 3 cu ‚veøti bune‘. Primele trei versete
se aseamænæ mult cu profeflia lui Isaia despre muntele
Domnului de deasupra dealurilor (vezi Isaia 2:1–4). Cea
mai mare parte a capitolului 4 este despre ce poate deveni
Sionul când îl cæutæm pe Domnul øi Sionul Sæu. 

Mica 5 consemneazæ cæ Mica a prezis prima venire a
Salvatorului øi cæ în ultimele zile copiii lui Israel vor fi
eliberafli de duømanii lor øi vor deveni neprihænifli. 

Sæ studiem scripturile

Cum s-a împlinit? 

Profeflia din Mica 5:2 a fost datæ în, aproximativ, anul 700 î.H.
Citifli Matei 2:1–6; Luca 2:1–7. Cine a împlinit profeflia lui Mica?
Numele Efrata din Mica 5:2 a fost folosit probabil pentru a dife-
renflia Betleemul din Iudea de Betleemul din Zabulon. 

Mica 6 consemneazæ cæ Domnul l-a condamnat pe Israel
din cauza necinstei, læcomiei, violenflei øi idolatriei lui.
Mica 7 menflioneazæ promisiunea Domnului cæ în zilele din
urmæ, când Israel se va pocæi øi se va întoarce la Domnul,
El va avea milæ faflæ de el.

Sæ studiem scripturile

Ce se cere? 

1. Potrivit celor menflionate în Mica 6:7–8, ce se cere ca sæ fii
‚bun‘ în ochii Domnului? 

2. Mica 6:7–8 este scris pentru oamenii din vechime. Rescriefli
versetul 7 folosind exemple cu privire la ce ar putea oferi oa-
menii astæzi care nu este ‚bun‘ dacæ nu este însoflit de calitæflile
asemænætoare lui Hristos enumerate în versetul 8. 

A

Mica 6–7

Pæcatele lui Israel øi mila
Domnului

A

Mica 5

Venirea lui Mesia
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Un mesaj de alinare
Naum, în ebraicæ, înseamnæ ‚alinare‘. Pentru cæ scurta carte a lui
Naum este o profeflie a judecæflilor lui Dumnezeu asupra lui
Ninive, capitala Asiriei, mesajul Sæu trebuie sæ-i fi alinat pe is-
raelifli, care suferiseræ din cauza asirienilor. 

Întrebærile unui profet øi ræspunsurile lui
Dumnezeu
Se pare cæ Habacuc a træit pe vremea când Iuda devenise din ce
în ce mai pæcætoasæ, în ciuda eforturilor profeflilor de a schimba
starea spiritualæ a nafliunii. Aceastæ carte scurtæ cuprinde douæ
întrebæri pe care Habacuc le-a pus Domnului, ræspunsurile
Domnului øi o rugæciune pe care a oferit-o pentru a recunoaøte
înflelepciunea perfectæ a Domnului în modul în care lucreazæ cu
copiii Sæi. Pentru mai multe informaflii despre profetul Habacuc
øi scrierile sale, vedefli Ghidul pentru scripturi, „Habacuc“. 

În Habacuc 1:2–4, se consemneazæ cæ Habacuc l-a întrebat
pe Domnul cu privire la pæcætoøenia iudeilor øi de ce El a
permis atâta ræutate printre oamenii Sæi. Domnul i-a ræs-
puns, în Habacuc 1:5–11, explicând cæ, datoritæ ræutæflii iu-
deilor, aceøtia vor fi curând cucerifli de babilonieni. În

Habacuc 1–2

Întrebæri øi ræspunsuri

„Pânæ când voi
striga cætre

Tine, færæ sæ as-
culfli?“ 

Context istoric
La fel ca despre alfli profefli din Vechiul Testament, cunoaøtem
puflin despre Naum. Conflinutul cærflii sale ne face sæ credem cæ
øi-a scris profefliile cândva între 663–612 î.H., în timpul când Asiria
era cea mai puternicæ nafliune din lumea Orientului Mijlociu. 

Profefliile lui Naum despre distrugerea Asiriei se aplicæ, de ase-
menea, lumii chiar de mai înainte, dar øi la timpul celei dea
Doua Veniri. 

Habacuc 1:12–17, Habacuc L-a întrebat pe Domnul de ce i-ar
folosi pe babilonieni – un popor mai pæcætos decât iudeii –
pentru a-i distruge pe oamenii Sæi de legæmânt care deveni-
seræ pæcætoøi. În Habacuc 2:2–20, Domnul i-a ræspuns,
spunându-i cæ babilonieni vor fi, de asemenea, distruøi din
cauza pæcætoøeniei lor – chiar dacæ vor prospera o vreme. 

Habacuc 3 cuprinde o rugæciune, scrisæ dupæ modelul
poeziei ebraice, în care Habacuc a depus mærturie despre
puterea øi bunætatea lui Dumnezeu øi propriul sæu angaja-
ment de a-L urma pe Domnul chiar øi în timpurile dificile
prin care trec oamenii Sæi. 

Sæ studiem scripturile

Cu propriile cuvinte

Citifli Habacuc 3:17–18, în care
Habacuc a exprimat angajamen-
tul de a-L urma pe Domnul chiar
în vremuri grele. Scriefli o scurtæ
declaraflie în care sæ væ exprimafli
angajamentul de a-L urma pe
Domnul. 

Angajamentul meu de
a-L urma pe Domnul

A

Habacuc 3

Rugæciunea lui Habacuc

Cartea Habacuc

Cartea Naum
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fiefania a profeflit cæ ziua Domnului va veni cu mare putere asupra
celor pæcætoøi, dar va oferi un viitor minunat øi plin de speranflæ
pentru cei care-L cautæ pe Domnul øi træiesc în dreptate. 

Un profet regesc
Primul verset din fiefania îl identificæ pe acesta ca pe un descen-
dent al împæratului Ezechia, un împærat drept al lui Iuda, care a
træit cu aproximativ o sutæ de ani înainte ca aceastæ carte sæ fie
scrisæ. fiefania a profeflit pe vremea împæratului Iosia, un alt îm-
pærat drept din Iuda, ceea ce înseamnæ cæ a træit cam în aceeaøi
vreme cu Habacuc, Mica øi tânærul Ieremia. 

Sæ ne pregætim sæ studiem fiefania
Cartea lui fiefania cuprinde douæ idei principale:

1. Ziua Domnului. Domnul va veni cu judecatæ asupra oamenilor
pæcætoøi øi fæflærnici. Acest adevær se aplicæ nafliunii lui Iuda
din vremea lui fiefania, cât øi pæcætoøilor din toate timpurile,
mai ales celor care vor træi la timpul celei de-a Doua Veniri. 

2. Restaurare øi purificare. Domnul îi va atrage la El øi-i va purifi-
ca pe oamenii care se vor umili în mijlocul judecæflilor Sale. 

fiefania 1 consemneazæ profeflia lui fiefania despre ce li se va
întâmpla oamenilor lui Iuda din cauza pæcatelor lor: preas-
lævirea idolilor, ræul pe care øi-l fæceau unul altuia øi faptul
cæ ei gândeau cæ erau neprihænifli în timp ce fæceau ræu. 

În fiefania 2, ni se spune cæ fiefania a profeflit cæ babilonienii
nu îi vor distruge numai pe iudei, ci øi pe tofli pæcætoøii din
jurul lui Iuda, inclusiv pe filisteni (vezi vv. 4–7), moabifli øi
amonifli ( vezi vv. 8–11), etiopieni (vezi v. 12) øi asirieni
(vezi vv. 13–15).

fiefania 1–2

Ziua judecæflii

Încurajare pentru construirea templului
În 538 î.H., împæratul Cirus al Persiei (menflionat, de asemenea,
în cartea lui Ezra) a dat un decret prin care iudeii puteau sæ se
întoarcæ în Ierusalim øi sæ-øi reconstruiascæ templul, pe care îl
distruseseræ babilonienii . La început, iudeii au fost foarte încân-
tafli de aceastæ ocazie, dar din cauza dificultæflii øi a cheltuielilor

O persoanæ care a pæcætuit poate fi tentatæ sæ renunfle øi sæ
creadæ cæ nu existæ nici o cale prin care sæ se mai poatæ „în-
toarce“. Datoritæ acestor sentimente de descurajare, este
important sæ vorbim clar nu doar despre cu ce a greøit pæ-
cætosul dar, de asemenea, sæ rostim cuvinte de speranflæ,
pentru ca pæcætosul sæ fie încurajat sæ se pocæiascæ øi sæ pri-
veascæ spre un viitor mai bun. fiefania 3 cuprinde cuvintele
Domnului de încurajare pentru oamenii lui Iuda. 

Sæ înflelegem scripturile

fiefania 3

Sæ studiem scripturile

Spunefli ce væ impresioneazæ

fiefania 3:8–20 descrie zilele din urmæ øi modul minunat prin care
Domnul îi va aduce pe oamenii Sæi de legæmânt înapoi la El,
dupæ ce au fost împræøtiafli øi duøi în robie din cauza pæcatelor
lor. Pe mæsuræ ce citifli aceste versete, gândifli-væ cum s-ar putea
aplica oamenilor astæzi, care trebuie sæ se întoarcæ la Domnul
sau care sunt îngrijorafli øi se tem de zilele din urmæ. Scriefli cel
puflin douæ adeværuri, pe care Domnul le-a menflionat în acest
capitol, care væ impresioneazæ cel mai mult øi explicafli de ce. 

A

Uøuratici (v. 4) – neserioøi în
gândire øi în îndeplinirea da-
toriilor

Pângæresc lucrurile sfinte
(v. 4) – murdæresc templul

Sæ-øi strice toate faptele (v. 7)
– au pæcætuit în tot ce fæceau

Mæ voi scula la pradæ (v. 8) –
pedepsirea sau distrugerea
duømanilor

Într-un gând (v. 9) – în unitate

Închinætorii (v. 10) – veneratorii

Slæbeascæ (v. 16) – descurajat

Ocara (v. 18) – ruøinea

Aduce înapoi (v. 20) – elibera

fiefania 3

Cuvinte de încurajare

implicate, opozifliei din partea duømanilor øi lipsei ajutorului din
partea împæraflilor care au urmat dupæ Cirus, iudeii s-au simflit
descurajafli. Timp de aproape øaisprezece ani nici o muncæ nu a
fost fæcutæ la templu. Hagai a profeflit în 520 î.H., învæflându-i pe
oameni sæ facæ din templu o prioritate øi i-a încurajat sæ continue
sæ reconstruiascæ templul, în ciuda greutæflilor. 

Cartea Hagai

Cartea fiefania
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Sæ ne pregætim sæ studiem Hagai
Hagai a indicat o datæ pentru fiecare parte din scurta sa carte.
Lunile aveau nume diferite în Vechiul Testament, dar au fost
schimbate cu numele actuale, pentru a ne ajuta sæ înflelegem. 

Hagai 1:1–15 29 august 520 î.H. 

Hagai 2:1–9 17 octombrie 520 î.H. 

Hagai 2:20–23 18 decembrie 520 î.H. 

Povestirea despre întoarcerea iudeilor în Ierusalim øi construirea
templului se gæseøte în cærflile Ezra øi Neemia. Pentru mai multe
informaflii despre Hagai, vedefli Ghidul pentru scripturi, „Hagai“. 

Vârstnicul Claudio R. M. Costa a relatat urmætoarea po-
vestire despre un om pe care l-a cunoscut în Brazilia: 

„Dupæ ce a fost botezat împreunæ cu familia sa, abia aøtepta
sæ împlineascæ un an ca membru în Bisericæ ca sæ-øi poatæ
duce familia øi copiii la templu. Templul São Paulo din
Brazilia se aflæ departe de Amazon. De obicei, se cælætoreøte
patru zile cu barca øi patru zile cu autobuzul, pentru a se
ajunge la templu – o cælætorie de aproape o sæptæmânæ. Acest
bærbat era tâmplar de mobilæ. Cum ar putea sæ economiseascæ
destui bani pentru a plæti pentru el, soflia øi copiii sæi? Deøi
a lucrat din greu timp de mulfli ani, a obflinut bani puflini. 

Când a sosit timpul sæ meargæ la templu, øi-a vândut toatæ
mobila øi aparatele electrice, chiar øi feræstræul sæu electric –
tot ce avea – øi a mers la templu împreunæ cu soflia øi copiii
sæi. A fost necesaræ o cælætorie de opt zile pentru a ajunge la
São Paulo. Dupæ ce au petrecut patru zile glorioase în templu,
fæcând munca Domnului, membrii acestei familii a trebuit
apoi sæ cælætoreascæ alte øapte zile pentru a se întoarce acasæ.
Dar s-au întors acasæ fericifli, simflind cæ problemele øi fræ-
mântærile lor nu erau nimic în comparaflie cu marea bucurie
øi cu binecuvântærile pe care le-au træit în casa Domnului“
(în Conference Report, oct. 1994, p. 34, sau Ensign, nov.
1994, p. 27).

Hagai 1

Terminarea templului

Povestea acestei familii braziliene reprezintæ spiritul mesajului
lui Hagai din capitolul 1. Pe mæsuræ ce citifli, cæutafli ce spune
Hagai despre importanfla templului øi ce anume fapte ale
oamenilor aratæ cæ ei nu prefluiesc templul aøa cum trebuia. 

Sæ înflelegem scripturile

Hagai 1

Sæ studiem scripturile

Importanfla templului

1. Care a spus Hagai cæ erau consecinflele întârzierii construirii
templului (vezi Hagai 1:6, 9–11)? Analizafli efectele legæmintelor,
rânduielilor øi binecuvântærilor din templu în fiecare parte din
viafla noastræ. Ce credefli cæ înseamnæ sæ-fli pui simbria „într-o
pungæ spartæ“? 

2. Ce ni se spune, în Hagai 1:4–6, despre prioritatea templului în
viafla oamenilor? 

Reacflia oamenilor

1. Ce-au fæcut oamenii datoritæ mesajului lui Hagai (vezi Hagai
1:12–15.)? 

2. Ca øi Hagai, preøedintele Howard W. Hunter le-a spus mem-
brilor Bisericii: „Privifli templul Domnului ca marele simbol al
calitæflii dumneavoastræ de membrii“ (în Conference Report,
oct. 1994, p. 8, sau Ensign, nov. 1994, p. 8). Explicafli cum facefli
din templu simbolul calitæflii dumneavoastræ de membru øi
cum influenfleazæ templul modul dumneavoastræ de viaflæ. 

Hagai 2 a fost scris când oamenii începuseræ deja reconstrui-
rea templului. Printre cei care reconstruiau templul se aflau
iudeii care væzuseræ templul dinainte øi øtiau cât fusese de
frumos øi de glorios. Templul pe care îl reconstruiau nu era
nici pe departe aøa de mare øi de frumos ca cel distrus. Acest
fapt i-a descurajat pe mulfli iudei. Hagai i-a încurajat cu
douæ idei principale. Prima, el le-a spus sæ continue sæ con-
struiascæ øi le-a promis cæ, în zilele din urmæ, Domnul va
construi un templu mai mare øi mai glorios decât cel pe care
îl construise Solomon, care era singurul de care îøi aminteau.
A doua, Hagai le-a amintit oamenilor cæ din clipa în care au
început reconstruirea templului au început sæ prospere. Deci,
chiar dacæ templul nu era la fel de glorios ca templul lui
Solomon, aducea tot aceleaøi binecuvântæri de la Domnul. 

Hagai 2

Continuafli sæ construifli! 

B

A

Dærâmatæ (vv. 4,9) – nerecon-
struitæ, dæræpænatæ

Ræmæøite (v. 14) – un numær
mic de oameni ræmaøi dintr-
un grup mare
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A væzut dincolo de zilele sale
Zaharia provenea dintr-o familie de preofli din tribul lui Levi. S-a
næscut în Babilon øi s-a întors în Ierusalim în, aproximativ, anul
538 î.H., împreunæ cu iudeii cærora li se permisese sæ se întoarcæ
din robia babilonianæ. A fost chemat sæ fie profet în jurul anului
520 î.H. (vezi Zaharia 1:1), ceea ce înseamnæ cæ a træit cam în
acelaøi timp cu profetul Hagai øi preotul Ezra. Ca øi Hagai,
Zaharia i-a încurajat pe oameni sæ continue reconstruirea templu-
lui. Dar, de asemenea, i-a provocat pe oameni sæ-øi reconstruiascæ
propriile lor viefli spirituale. Zaharia a fost øi un mare vizionar.
Viziunile sale sunt atât mesianice (ne spun despre a Doua Venire
a Salvatorului), cât øi apocaliptice (ne spun despre ultimele zile).
Profefliile lui Zaharia despre Isus Hristos, din capitolele 9–14,
sunt citate în cele patru evanghelii ale Noului Testament mai
mult decât profefliile oricærui alt profet din Vechiul Testament. 

Zaharia 1–6 consemneazæ opt viziuni pe care Domnul i le-a
dat lui Zaharia despre casa lui Israel. 

• O viziune despre cai (vezi Zaharia 1:7–17), care ne învaflæ
despre modul blând în care Domnul îl va trata pe Ierusalim.

• O viziune cu privire la patru coarne øi patru fierari (vezi
Zaharia 1:18–21), care este despre puterile (coarnele) care
l-au împræøtiat pe Iuda øi ce li se va întâmpla acestor puteri.

• O viziune cu privire la un om cu o funie de mæsurat (vezi
Zaharia 2), care mærturiseøte despre puterea protectoare
a Domnului asupra oamenilor Sæi. 

• O viziune cu privire la marele preot (vezi Zaharia 3), ca-
re simbolizeazæ modul în care Iuda îl poate învinge pe
Satana øi cum poate fi curæflat prin puterea lui Isus
Hristos („Odrasla“ în v. 8).

• O viziune cu privire la un sfeønic øi mæslini (vezi Zaharia
4), care simbolizeazæ modul în care Domnul va da putere
oamenilor Sæi prin Spiritul Sæu Sfânt. 

• Viziunea cu privire la un sul de carte care zbura (vezi
Zaharia 5:1–4), care aræta cæ cei care nu erau cinstifli în
flaræ erau condamnafli.

• O viziune cu privire la o femeie într-un coø (vezi Zaharia
5:5–11), care mærturiseøte cæ ticæloøia va fi înlæturatæ
dintre oameni.

• O viziune cu privire la patru care (vezi Zaharia 6:1–8),
simbolizând împræøtierea puterii Domnului peste întreg
pæmântul.

Zaharia 6 se încheie cu rânduirea unui bærbat, pe nume
Iosua, ca mare preot, un simbol al Salvatorului care a slujit
pentru oamenii Sæi. 

Zaharia 1–6

Opt viziuni ale lui Zaharia

Zaharia 7 consemneazæ cæ Domnul i-a condamnat pe oamenii
din Ierusalim de pe vremea lui Zaharia, pentru cæ pretin-
deau cæ sunt neprihænifli, postind øi fæcând alte rânduieli,
de formæ, færæ sæ fie buni, cinstifli sau plini de dragoste cu
alflii. Zaharia 8 cuprinde profeflia lui Zaharia despre viitorul
Ierusalim. El a spus cæ, atunci când oamenii se vor pocæi øi
vor fi adunafli în dreptate în acest sfânt oraø, Domnul va fi
cu ei øi îi va binecuvânta mai mult decât a fæcut-o în trecut. 

Profetul Iacov din Cartea lui Mormon a spus cæ tofli profeflii
din vechime au mærturisit despre Isus Hristos (vezi Iacov
7:11). Unele dintre aceste profeflii lipsesc din Biblie (vezi
1 Nefi 13:24–28), dar aici, în Zaharia, gæsim câteva care au
fost pæstrate pentru noi. 

Sæ studiem scripturile

O profeflie împlinitæ

Comparafli Zaharia 9:9 cu Matei 21:1–11 øi scriefli cum a fost îm-
plinitæ profeflia din Zaharia. 

Oamenii lui Israel øi Iuda au fost împræøtiafli din cauza
neascultærii faflæ de poruncile Domnului. În Zaharia 10, ni
se spune ce a promis Domnul sæ facæ pentru ei în ultimele
zile. Cæutafli aceste promisiuni pe mæsuræ ce citifli. 

Zaharia 10

Promisiuni pentru zilele
din urmæ

A

Zaharia 9

Viitorul împærat

Zaharia 7–8

Prezentul øi viitorul 
Ierusalim

Cartea Zaharia
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Sæ înflelegem scripturile

Zaharia 10

Sæ studiem scripturile

Adunarea lui Israel

Adunarea lui Israel este atât spiritualæ, cât øi fizicæ. Oamenii sunt
adunafli mai întâi spiritual, când sunt convertifli la Evanghelie øi
pæræsesc ce este lumesc. Sfinflii vor fi, de asemenea, adunafli fizic
pe pæmântul fægæduinflei, când profeflii le vor spune sæ facæ
aceasta (vezi Alma 5:57; D&L 133:12–15). Citifli Zaharia 10:6–12;
D&L 29:7–11; 101:63–68; 115:5–6 øi scriefli ce afli învæflat despre
adunarea lui Israel øi de ce este ea atât de importantæ. 

Zaharia 11–13 consemneazæ profeflii despre viitorul iudeilor.
În capitolul 11, Zaharia a prezis ce se va întâmpla iudeilor,
din cauza pæcætoøeniei lor, la vremea venirii lui Isus Hristos.
Capitolele 12–13 din Zaharia cuprind profeflii despre a
Doua Venire a lui Isus Hristos øi ce va face El pentru iudei
în ultimele zile. 

Sæ studiem scripturile

Cum sunt ele împlinite? 

1. Citifli Zaharia 11:12–13; Matei 26:14–16; 27:1–10 øi spunefli cum
a fost împlinitæ profeflia lui Zaharia. 

A

Zaharia 11–13

Iudeii øi Salvatorul lor

A

Terafimii, ghicitorii, mângâie
cu deøertæciune (v. 2) – dum-
nezeii øi profeflii faløi nu-i pot
binecuvânta sau face fericifli
pe oameni 

O va face ca pe calul Sæu de
slavæ în luptæ (v. 3) – îi va
face ca øi calul cælærit de con-
ducætor (de obicei, cel mai
bun cal) 

Capul unghiului, flæruøul, ar-
cul de ræzboi (v. 4) – referiri
la Salvator. Aceastæ profeflie
indicæ faptul cæ cel mai impor-
tant din Israel se va trage din
tribul lui Iuda. (Putefli sæ scriefli
pe marginea scripturilor
dumneavoastræ „Isus Hristos
se va trage din tribul lui Iuda“,
lângæ acest verset.) 

Acoperifli de ruøine (v. 5) –
învinøi

Voi fluiera (v. 8) – îi voi chema

Ræscumpærat (v. 8) – salvafli,
scoøi din captivitate sau robie

Risipi (v. 9) – împræøtia

Va trece prin strâmtorile mæ-
rii (v. 11) – Efraim se va în-
toarce prin multe probleme

Va lovii malurile mærii, adân-
cimile râului se vor usca
(v. 11) – expresii indicând cæ
Dumnezeu va face sæ fie uøor
pentru oamenii Sæi sæ se adune

Vor umbla în numele Lui
(v. 12) – vor pæzi poruncile
lui Dumnezeu în tot ce fac

2. Citifli Zaharia 12:10; 13:6; Doctrinæ øi legæminte 45:47–53.
Când øi cum vor fi împlinite profefliile lui Zaharia? 

Când va gândifli la a Doua Venire a lui Isus Hristos, suntefli
fericifli, înspæimântafli sau puflin din amândouæ? În Zaharia
14, ne sunt descrise câteva din evenimentele care vor avea
loc la timpul celei de a Doua Veniri. Pe mæsuræ ce citifli,
cæutafli acele versete care ar putea sæ ajute o persoanæ sæ fie
mai puflin îngrijoratæ cu privire la a Doua Venire a lui Isus
Hristos, amintindu-væ cæ „dacæ suntefli pregætifli, nu væ va
fi teamæ“ (D&L 38:30). 

Sæ înflelegem scripturile

Zaharia 14

Zaharia 14:6–7 – Spre searæ se va aræta lumina
Comparafli Zaharia 14:6–7 cu 3 Nefi 1:8; 15–17. 

Sæ studiem scripturile

Evenimente de dinaintea celei de a Doua
Veniri

1. Potrivit celor relatate în Zaharia 14:1–7, ce mare miracol va în-
fæptui Domnul pentru iudei la a Doua Venire (vezi, de aseme-
nea, D&L 45:47–53)? 

2. Potrivit celor relatate în Zaharia 14:20–21, cum vor diferi
circumstanflele pe pæmânt când va veni Domnul? 

3. Ce evenimente legate de profeflia lui Zaharia despre a Doua
Venire væ ajutæ sæ anticipafli când va veni Salvatorul din nou?
Citifli, de asemenea, Isaia 11:4–9; Doctrinæ øi legæminte 29:7–13;
133:17–35 pentru mai multe informaflii despre evenimentele
profeflite de Zaharia. 

4. Citifli Doctrinæ øi legæminte 106:4–5 øi identificafli ce putefli face
ca sæ fifli pregætifli pentru a Doua Venire, dacæ se va întâmpla
în timpul dumneavoastræ, astfel încât aceasta sæ fie o zi glo-
rioasæ pentru dumneavoastræ øi nu una înspæimântætoare. 

A

Ape vii (v. 8) – în general apæ
proaspætæ, în mod simbolic
înseamnæ cunoaøtere din cer

Marea de ræsærit, marea de
apus (v. 8) – Marea Moartæ øi
Marea Mediteranæ

Învælmæøalæ (v. 13) – confuzie
sau panicæ

Særbætoarea corturilor (vv. 16,
18–19) – o særbætoare ca sæ
aminteascæ cum i-a binecuvân-
tat Domnul pe copiii lui Israel
pe pæmântul Canaan, dupæ ce
i-a condus acolo

Zaharia 14

A Doua Venire a
lui Isus Hristos
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Cartea Maleahi este cartea Vechiului Testament care a fost scrisæ
ultima în ordine cronologicæ. Maleahi (al cærui nume, în ebraicæ,
înseamnæ „mesagerul meu“) a scris probabil aceste profeflii în
jurul anului 430 î.H., la aproape o sutæ de ani dupæ ce iudeii au
început sæ se întoarcæ din Babilon pe pæmântul lui Israel. Iudeii
din Vechiul Testament nu au mai avut profefli, despre care sæ øtim,
dupæ Maleahi, dar urmaøii pærintelui Lehi din emisfera vesticæ
(nefiflii) au avut mulfli profefli chiar pânæ la naøterea lui Isus
Hristos, dupæ cum s-a consemnat în Cartea lui Mormon. 

Mesajul ultimului profet cunoscut din
Vechiul Testament
La vremea când Maleahi a fæcut profeflii, mulfli iudei sperau cæ
Dumnezeu va aræta, într-un mod mult mai dramatic, puterea Sa,
eliberându-i de sub dominaflia persanæ øi permiflându-le sæ redo-
bândeascæ o împæræflie. La o sutæ de ani de la întoarcerea în flara
lor, iudeii încæ mai erau sub controlul perøilor. Mulfli iudei s-au
descurajat øi nu au mai muncit din greu ca sæ aibæ o viaflæ reli-
gioasæ, crezând cæ Dumnezeu i-a uitat sau i-a pæræsit, aøa cæ nu
mai conta dacæ erau neprihænifli. Mesajul lui Maleahi a fost pen-
tru aceste circumstanfle. Principiul pe care Maleahi l-a propovæ-
duit se poate aplica totuøi aproape în orice perioadæ din istorie,
având în vedere cæ oamenii din toate timpurile sunt tentafli sæ
fie „cældicei“ în religia lor. 

Mesajul lui Maleahi
Maleahi a vorbit din partea Domnului, ræspunzând întrebærilor
puse de oamenii din timpul sæu. În cele ce urmeazæ sunt pre-
zentate probleme, pæcate øi încercæri pe care le-a identificat. 

• În ce fel oamenii au nesocotit øi pângærit numele lui
Dumnezeu (vezi Maleahi 1:6)? 

• De ce nu a acceptat Domnul darurile de mâncare øi rugæciu-
nile oamenilor (vezi Maleahi 2:13–14)? 

• În ce fel l-au obosit oamenii pe Domnul (vezi Maleahi 2:17)? 

• În ce fel ar trebui sæ se întoarcæ oamenii la Domnul (vezi
Maleahi 3:7)? 

• Cum îl înøealæ omul pe Dumnezeu (vezi Maleahi 3:8)? 

• În ce fel au vorbit oamenii împotriva Domnului (vezi
Maleahi 3:14–15)? 

Maleahi este unul din profeflii cei mai des citafli din Vechiul
Testament. Scriitorii Noului Testament au citat scrierile lui
Maleahi, Salvatorul înviat le-a citat nefiflilor câteva din învæflætu-
rile lui Maleahi, ca sæ le aibæ în cronicile lor, øi îngerul Moroni a
citat câteva tânærului profet Joseph Smith, spunându-i cæ profe-
fliile lui Maleahi vor fi împlinite în ultimele zile. 

Pentru mai multe informaflii despre Maleahi, vedefli Ghidul pen-
tru scripturi, „Maleahi“. 

Maleahi 1

Preaslævire nesinceræ

În timpul slujirii Sale ca muritor, Isus i-a condamnat pe
conducætorii iudeilor, pentru cæ au încercat sæ paræ foarte
drepfli, când de fapt ei træiau nedrept. Cartea Maleahi ne
ajutæ sæ înflelegem cæ aceastæ problemæ a existat timp de cel
puflin patru sute de ani. Maleahi 1 consemneazæ cæ aceøti
conducætori ai iudeilor erau supuøi poruncii Domnului de a
aduce jertfe dar, în loc sæ jertfeascæ turmele lor cele mai bune,
au ei jertfeau animalele lor rænite sau bolnave (vezi Maleahi
1:7–8, 12–14). Aceastæ ipocrizie a dovedit lipsa lor de respect
faflæ de Domnul øi lipsa prioritæflii religioase din viafla lor. 

În Maleahi 2, ni se descriu instrucfliunile pe care le-a dat
Domnul urmaøilor lui Aaron, care erau preoflii oamenilor în
templu. Domnul a spus cæ ei nu erau un exemplu de nepri-
hænire pentru oameni øi nici nu-i ajutau sæ træiascæ drept.
Preoflii încælcaseræ legæmintele preofliei, pe care Domnul le-a
comparat cu legæmintele dintre un sofl øi o soflie. Domnul a
spus cæ vor fi pedepsifli pentru neascultarea lor. 

Când Moroni l-a vizitat pe Joseph Smith, în seara de 21
septembrie 1823, øi i-a spus despre Cartea lui Mormon, el i-a
citat, de asemenea, câteva scripturi, inclusiv „o parte din al
treilea capitol al lui Maleahi; øi... al patrulea sau ultimul
capitol al aceleiaøi profeflii“ (JS–I 1:36). Capitolele 3–4 din
Maleahi au o mare importanflæ pentru zilele din urmæ. 

Maleahi 3–4 se concentreazæ pe „ziua cea mare øi înfricoøa-
tæ a Domnului“ (Maleahi 4:5) sau a Doua Venire. Maleahi
le-a mærturisit oamenilor din timpul sæu øi al nostru cæ
ziua Domnului va veni. Mai mult, deøi cei pæcætoøi pot pæ-
rea cæ prosperæ, ziua Domnului va fi o zi de judecatæ în ca-
re cei neprihænifli vor fi ræsplætifli øi cei pæcætoøi vor fi arøi. 

Pe mæsuræ ce citifli aceste douæ capitole, cæutafli ce trebuie
sæ facem ca sæ ne pregætim pentru a Doua Venire, ce ne
poate ajuta sæ înduræm credincioøi pânæ în acea mare zi øi
ce ne poate încuraja sæ avem credinflæ cæ a Doua Venire va
avea loc. 

Maleahi 3–4

Venirea Domnului

Maleahi 2

Preoflii chemafli la pocæinflæ

Cartea Maleahi
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Sæ înflelegem scripturile

Maleahi 3

Maleahi 4

Sæ studiem scripturile
Desfæøurafli trei dintre urmætoarele cinci activitæfli (A–E) pe mæsuræ
ce studiafli Maleahi 3–4. 

Mai mult decât o împlinire

Citifli Matei 11:7–11; Doctrinæ øi legæminte 45:9 øi spunefli despre
cine sau despre ce ne vorbeøte mesagerul din Maleahi 3:1. Am
avea, de asemenea, dreptate sæ afirmæm cæ profetul Joseph Smith
este un mesager care pregæteøte calea Domnului, restaurând
Biserica lui Isus Hristos în aceste zile din urmæ (vezi TJS, Matei
17:10–14; 2 Nefi 3). 

O împlinire

Observafli cæ, în Maleahi 3:1, citim despre „solul Meu“ øi „Solul
legæmântului“. Dumneavoastræ l-afli identificat pe „solul Meu“,
în activitatea A de mai sus. Cine credefli cæ este „Solul legæmân-
tului“? De ce? 

Scripturæ de bazæ – Maleahi 3:8–10

1. Enumerafli în scris binecuvântærile pentru cei care træiesc legea
zeciuielii despre care se vorbeøte în Maleahi 3:8–10. Citifli ver-
setele 11–12 øi adæugafli øi alte binecuvântæri la lista dumnea-
voastræ. 

2. În ce fel, faptul cæ nu plætim zeciuiala øi darurile noastre de
post poate fi considerat cæ „[Îl înøelæm] pe Dumnezeu“? 

C

B

A

Miriøtea (v. 1) – paie scurte
ræmase dupæ ce un câmp este
cules; ele sunt arse 

Vefli cælca în picioare (v. 15) –
vefli cælca pe

Horeb (v. 4) – Muntele Sinai

Rânduieli (v. 4) – legi

Sæ sufere (v. 2) – sæ supravie-
fluiascæ

Topitorului (v. 2) – cineva care
separæ metalul pur de toate
celelalte substanfle

Nælbitorului (v. 2) – aparfli-
nând oamenilor care spalæ
hainele, fæcând parte din pro-
cesul confecflionærii lor

Læmuri (v. 3) – curæfla

Descântætorilor (v. 5) – oameni
care cautæ sæ foloseascæ magia
øi spirite rele ca sæ-i influenfle-
ze pe alflii

Simbriaø (v. 5) – muncitor, o
persoanæ care este angajatæ

În ce (vv. 7–8) – în ce fel

Mustra (v. 11) – împiedica, în-
toarce înapoi

Degeaba (v. 14) – færæ nici un
folos

Ispitesc pe Dumnezeu (v. 15)
– pun la încercare poruncile lui
Dumnezeu prin faptul cæ nu
træiesc conform lor øi doresc sæ
vadæ dacæ existæ într-adevær
vreo pedeapsæ

3. Citifli ce a spus Domnul despre zeciuialæ în Doctrinæ øi legæ-
minte 64:23. Cum se comparæ ceea ce Domnul a spus cu me-
sajul lui Maleahi, dacæ citifli pânæ la Maleahi 4:1? 

Cu propriile cuvinte

1. Scriefli cu propriile cuvinte plângerile oamenilor, menflionate
în Maleahi 3:14–15. 

2. Ce promisiuni a fæcut Domnul, în Maleahi 3:16–18, care au
ræspuns plângerilor øi care væ pot ajuta, atunci când s-ar pærea
cæ nu suntefli binecuvântafli pentru neprihænirea dumneavoas-
træ, în timp ce cei care nu pæzesc poruncile par sæ se descurce
foarte bine? 

Scripturæ de bazæ – Maleahi 4:5–6

1. S-ar putea sæ dorifli sæ øtifli cæ Maleahi 4:5–6 confline singurul
verset citat (deøi nu cuvânt cu cuvânt) în toate cele patru lucræri
canonice ale Bisericii (vezi 3 Nefi 25:5–6; D&L 2; 128:17; JS–I
1:36–39). Dintre multele scripturi citate de cætre Moroni bæia-
tului profet în 1823, aceastæ profeflie despre întoarcerea lui Ilie
înainte de a Doua Venire a Salvatorului este singura parte in-
clusæ în Doctrinæ øi legæminte. Întoarcerea lui Ilie pentru a
restaura cheile sacre este foarte importantæ. Citifli Doctrinæ øi
legæminte 110:13–16 øi explicafli când øi cum a fost împlinitæ
aceastæ profeflie. 

2. Preøedintele Joseph Fielding Smith a spus: „Prin puterea aces-
tei preoflii, pe care Ilie a trimis-o, soflul øi soflia pot fi pecetluifli
sau cæsætorifli pentru eternitate, copiii pot fi pecetluifli cu pæ-
rinflii lor pentru eternitate; astfel familia este fæcutæ eternæ øi
moartea nu-i va separa pe membri. Acesta este mæreflul prin-
cipiu care va salva lumea de la o totalæ distrugere“ (Doctrines
of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3 vol. [1954–1956],
2:118). Cunoscând acest adevær, explicafli ce ‚blesteme‘ credefli
cæ vin pe pæmânt øi asupra persoanelor øi familiilor care øtiu
despre aceste învæflæturi, dar nu træiesc conform binecuvântæ-
rilor øi legæmintelor pe care Ilie le-a restaurat. Cu alte cuvinte,
cum pot cheile preofliei restaurate de Ilie sæ flinæ pæmântul de-
parte de „blesteme“? De ce este atât de important pentru noi
sæ împærtæøim aceste minunate veøti despre aceste lucruri?
Urmætorul citat dintr-o proclamaflie a Primei Preøedinflii øi a
Cvorumului celor Doisprezece Apostoli væ poate ajuta sæ ræs-
pundefli: 

„Noi avertizæm pe acele persoane care încalcæ legæmintele cas-
titæflii, care abuzeazæ de partener sau de copii sau care nu reu-
øesc sæ-øi îndeplineascæ responsabilitæflile faflæ de familie cæ vor
da socotealæ, într-o bunæ zi, în fafla lui Dumnezeu. Avertizæm,
de asemenea, cã dezintegrarea familiei va aduce asupra per-
soanelor, comunitæflilor øi nafliunilor nenorocirile prevestite de
profeflii din vechime, precum øi de cei moderni“ („Familia: o
declaraflie oficialæ cætre lume, Ensign, nov. 1995, p. 102).

3. Explicafli ce credefli cæ afli putea face, ca sæ væ întoarcefli inima
spre „pærinfli“ (stræmoøii dumneavoastræ) sau spre copii, în
moduri care sæ le binecuvânteze vieflile pentru totdeauna. 

E

D
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