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Îndrumæri pentru învæﬂætor
În acest an se vor studia Doctrina øi legæmintele øi Istoria Bisericii. Doctrina øi
legæmintele este o compilare a profeﬂiilor, viziunilor, poruncilor øi învæﬂæturilor
date prin profetul Joseph Smith øi prin unii dintre succesorii sæi la preøedinﬂia
Bisericii. Profetul spune despre aceastæ carte de scripturi cæ este „temelia Bisericii
în aceste zile din urmæ øi un beneficiu pentru lume, arætând cæ cheile tainelor
împæræﬂiei Salvatorului nostru sunt încredinﬂate omului“ (D&L 70, titlul).
Revelaﬂiile din aceastæ carte se întreﬂes cu istoria Bisericii, venind „ca ræspuns la
rugæciune, în perioadele în care erau necesare øi... rezultau din situaﬂii concrete
de viaﬂæ cu implicarea unor persoane reale“ (introducerea explicativæ pentru
„Doctrina øi legæmintele“).
Pe mæsuræ ce predaﬂi Evanghelia din Doctrina øi legæmintele øi Istoria Bisericii, îi
puteﬂi ajuta pe membrii clasei sæ dobândeascæ respect pentru trecut, tærie pentru
prezent øi speranﬂæ pentru viitor. Preøedintele Gordon B. Hinckley a declarat:
„Cât este de glorios trecutul acestei cauze mæreﬂe. Este plin de eroism, curaj,
îndræznealæ øi credinﬂæ. Cât de minunat este prezentul, când noi mergem sæ
binecuvântæm vieﬂile oamenilor, oriunde se aflæ cei care vor sæ asculte mesajul
slujitorilor Domnului. Cât de magnific va fi viitorul pe mæsuræ ce Atotputernicul îøi
va duce mai departe lucrarea Sa glorioasæ, influenﬂând pentru totdeauna pe aceia
care vor accepta Evanghelia Sa øi vor træi potrivit ei øi chiar dând binecuvântarea
veønicæ fiilor øi fiicelor Sale din toate generaﬂiile prin munca altruistæ a acelora ale
cæror inimi sunt pline de dragoste pentru Mântuitorul lumii“ (în Conference
Report, oct. 1995, pag. 95, sau Ensign, nov. 1995, pag. 72).
Scopurile acestui
manual

Lecﬂiile din acest manual nu utilizeazæ abordarea secvenﬂialæ sau secﬂiune cu
secﬂiune, ci se concentreazæ asupra unor teme majore propovæduite în Doctrina
øi legæminte øi Istoria Bisericii. Ele sunt menite sæ væ ajute:
1. sæ propovæduiﬂi doctrinele, rânduielile øi legæmintele Evangheliei restaurate,
care sunt necesare pentru ca persoane øi familii sæ vinæ la Hristos øi sæ
moøteneascæ viaﬂa veønicæ;
2. sæ propovæduiﬂi istoria în desfæøurare a Bisericii restaurate a lui Isus Hristos;
3. sæ invitaﬂi Spiritul în clasæ;
4. sæ-i ajutaﬂi pe membrii clasei sæ înﬂeleagæ øi sæ iubeascæ scripturile;
5. sæ-i ajutaﬂi pe membrii clasei sæ punæ în practicæ adeværurile Evangheliei în
vieﬂile lor;
6. sæ-i încurajaﬂi pe membrii clasei sæ se înveﬂe øi sæ se întæreascæ spiritual unul
pe celælalt;
7. sæ-i ajutaﬂi pe membrii clasei sæ înﬂeleagæ importanﬂa perioadei din istoria
Bisericii, în care træiesc – faptul cæ au moøtenit o mæreaﬂæ moøtenire øi cæ
pot avea bucurie în responsabilitatea pe care o au de a continua sæ ducæ mai
departe lucrarea Domnului.
v

Materiale pe care
trebuie sæ le
folosiﬂi

Când pregætiﬂi øi predaﬂi lecﬂiile din acest manual, trebuie sæ folosiﬂi urmætoarele
materiale:
1. scripturile (vezi „Predaﬂi din scripturi“, pagina ix);
2. acest manual al învæﬂætorului (vezi, mai jos, „Cum sæ folosiﬂi acest manual“);
3. Îndrumarul membrilor clasei pentru studiul Doctrinei øi legæmintelor øi Istoriei
Bisericii. Aceastæ broøuræ cuprinde teme referitoare la lectura pentru fiecare
lecﬂie øi întrebæri ce pot fi adresate în timpul discuﬂiilor. Când pregætiﬂi lecﬂia,
gândiﬂi-væ cum sæ folosiﬂi materialul din Îndrumarul pentru studiu. Membrii
clasei vor putea sæ participe la discuﬂii în mai mare mæsuræ, dacæ studiazæ
pasajele care le-au fost date ca teme øi dacæ dumneavoastræ adresaﬂi întrebæri la
care ei sunt pregætiﬂi sæ ræspundæ. Încurajaﬂi-i pe membrii clasei sæ foloseascæ
Îndrumarul pentru studiu în studiul personal øi în discuﬂiile în cadrul familiei.
Fiecare membru al clasei trebuie sæ aibæ un exemplar al Îndrumarului pentru
studiu. Trebuie sæ primiﬂi aceste exemplare de la preøedinﬂia Øcolii de duminicæ,
de la funcﬂionarul episcopiei sau de la asistentul funcﬂionarului episcopiei,
responsabil cu materialele didactice;
4. Our Heritage: A Brief History of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
(35448). Acest volum prezintæ o relatare inspiratæ a istoriei Bisericii din timpul
profetului Joseph Smith pânæ în zilele noastre. Multe relatæri din aceastæ carte
sunt discutate în lecﬂii.
Fiecare membru al clasei trebuie sæ aibæ acces la un exemplar al Our Heritage
pentru a-l folosi în studiul individual (cel puﬂin un exemplar în fiecare casæ). Este
posibil ca mulﬂi membri sæ aibæ deja exemplare ale cærﬂii. Trebuie sæ primiﬂi aceste
exemplare de la preøedinﬂia Øcolii de duminicæ, de la funcﬂionarul episcopiei sau
de la asistentul funcﬂionarului episcopiei, responsabil cu materialele didactice.
Funcﬂionarul poate comanda numærul necesar de exemplare;
5. Casetele video Doctrine and Covenants and Church History Video Presentations
(53912) øi Teachings from the Doctrine and Covenants and Church History (53933).
Aceste casete video cuprind prezentæri care completeazæ lecﬂia. Sugestii referitoare
la modul de folosire a acestora se gæsesc în secﬂiunea „Idei suplimentare pentru
predare“ din cadrul multor lecﬂii din acest manual. Aceste casete video pot spori
mæsura în care membrii clasei înﬂeleg principiile Evangheliei øi istoria Bisericii.
Totuøi, nu este indicat sæ le folosiﬂi prea des sau ca substitut al discuﬂiilor pe baza
scripturilor.
Pentru a obﬂine un ajutor în predarea principiilor de bazæ ale Evangheliei,
consultaﬂi instrucﬂiunile din aceastæ introducere øi urmætoarele materiale:
„Predarea Evangheliei øi conducerea“, capitolul 16 din Church Handbook of
Instructions, Book 2: Priesthood and Auxiliary Leaders (Manualul cu instrucﬂiuni al
Bisericii, volumul 2: Conducætorii preoﬂiei øi ai organizaﬂiilor auxiliare) (35209 sau
35903)
Teaching, No Greater Call, ediﬂia 1999 (36123)
Îndrumarul învæﬂætorului (34595)
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Îndrumæri pentru învæﬂætor

Cum se foloseøte
acest manual

Acest manual este un mijloc de a væ ajuta sæ predaﬂi doctrinele Evangheliei
din scripturi øi istoria Bisericii. A fost scris pentru clasele de tineri øi adulﬂi care
studiazæ doctrina Evangheliei øi va fi folosit o datæ la patru ani. Pentru a preda
lecﬂiile nu ar trebui sæ fie necesare referinﬂe øi comentarii suplimentare. Elder
M. Russell Ballard a spus:
„Învæﬂætorii sunt sfætuiﬂi sæ studieze cu atenﬂie scripturile øi manualele lor înainte
de a cæuta sæ consulte materiale suplimentare. Sunt prea mulﬂi învæﬂætorii care
par sæ se abatæ de la materialele cuprinse în programa de învæﬂæmânt aprobatæ,
færæ a le consulta îndeajuns. Dacæ învæﬂætorii simt nevoia sæ foloseascæ, pe lângæ
scripturi øi manuale, resurse suplimentare demne de încredere pentru a prezenta
o lecﬂie, ei ar trebui sæ se gândeascæ, întâi, sæ foloseascæ revistele Bisericii“ (în
Conference Report, apr. 1983, pag. 93, sau Ensign, mai 1983, pag. 68).
Revedeﬂi fiecare lecﬂie cu cel puﬂin o sæptæmânæ înainte. Când studiaﬂi din
timp pasajele pe care le aveﬂi de citit øi materialul lecﬂiei, veﬂi primi, în timpul
sæptæmânii, gânduri øi impresii care væ vor ajuta sæ predaﬂi lecﬂia. Pe mæsuræ ce
veﬂi medita asupra lecﬂiei în timpul sæptæmânii, rugaﬂi-væ pentru a fi îndrumaﬂi
de Spirit. Aveﬂi credinﬂæ cæ Domnul væ va binecuvânta.
Fiecare lecﬂie din acest manual cuprinde mai multe informaﬂii decât veﬂi avea,
probabil, posibilitatea sæ predaﬂi în perioada rezervatæ lecﬂiei. Cæutaﬂi Spiritul
Domnului în timp ce selectaﬂi relatærile din scripturi, întrebærile øi alte materiale
din lecﬂie care ræspund cel mai bine nevoilor membrilor clasei. Aveﬂi în vedere
vârsta, domeniile de interes øi cultura øi educaﬂia membrilor clasei.
Acest manual cuprinde 46 de lecﬂii. Pentru cæ numærul duminicilor în care veﬂi
preda ar putea fi mai mare de 46, aﬂi putea preda o lecﬂie în douæ duminici. Acest
lucru ar putea fi util mai ales în cazul lecﬂiilor mai lungi, cum ar fi lecﬂiile 4, 7 øi 27.
Lecﬂiile cuprind urmætoarele secﬂiuni:
1. Scop. Enunﬂul scopului propune o idee principalæ asupra cæreia sæ væ concentraﬂi
atenﬂia în timp ce væ pregætiﬂi øi predaﬂi lecﬂia. Acesta se referæ, de obicei, la ceea
ce ar trebui sæ facæ membrii clasei ca urmare a lecﬂiei.
2. Pregætire. Aceastæ secﬂiune cuprinde relatæri din scripturi øi alte materiale din
planul lecﬂiei. Ar putea include øi alte sugestii referitoare la pregætire, cum ar
fi materiale ce pot fi aduse la oræ. Multe dintre aceste materiale se gæsesc în
bibliotecile caselor de întrunire. (Numærul format din cinci cifre care urmeazæ
dupæ titlul materialului propus este numærul de identificare al acestuia; dacæ
se foloseøte o ilustraﬂie din Setul de ilustraﬂii inspirate din scripturi [34730],
este menﬂionat øi numærul acesteia.)
3. Activitate pentru captarea atenﬂiei. Aceastæ secﬂiune constæ dintr-o simplæ
activitate de captare a atenﬂiei urmærind sæ-i ajute pe membrii clasei sæ se
pregæteascæ pentru a învæﬂa, a participa øi a simﬂi influenﬂa Spiritului. Fie cæ
folosiﬂi activitatea de captare a atenﬂiei din manual, fie o activitate proprie,
este important sæ captaﬂi atenﬂia membrilor clasei la începutul lecﬂiei.
Activitatea trebuie sæ fie scurtæ.
4. Discuﬂii øi aplicaﬂii. Aceasta este partea principalæ a lecﬂiei. Studiaﬂi, rugându-væ,
scripturile øi relatærile istorice, astfel încât sæ le puteﬂi preda øi discuta eficient.
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Folosiﬂi sugestiile din „Predaﬂi din scripturi“ (pagina ix) øi „Încurajaﬂi discuﬂia
în clasæ“ (paginile ix–x) pentru a diversifica modul de predare øi a menﬂine
interesul membrilor clasei. Alegeﬂi întrebæri øi metode potrivite vârstei øi
experienﬂei membrilor clasei.
5. Concluzie. Aceastæ secﬂiune væ ajutæ sæ rezumaﬂi lecﬂia øi sæ-i încurajaﬂi pe
membrii clasei sæ træiascæ potrivit principiilor pe care le-aﬂi discutat. Ea væ
reaminteøte, de asemenea, sæ depuneﬂi mærturie. Aveﬂi grijæ sæ læsaﬂi timp
suficient pentru a trage concluzii din lecﬂie.
6. Idei suplimentare pentru predare. Aceastæ secﬂiune este prezentæ în majoritatea
lecﬂiilor din acest manual. Poate cuprinde adeværuri suplimentare din relatærile
din scripturi, activitæﬂi sau alte sugestii care sæ suplimenteze planul lecﬂiei.
Manualul cuprinde o cronologie a istoriei Bisericii (paginile 300–301) øi trei hærﬂi
ale unor locuri importante pentru istoria Bisericii (paginile 302–304). Multe
lecﬂii menﬂioneazæ aceste resurse care sunt incluse øi în Îndrumarul de studiu
pentru membrii clasei (paginile 27–31).
Predaﬂi prin Spirit

Când væ pregætiﬂi sæ predaﬂi Evanghelia, este important sæ cæutaﬂi inspiraﬂie
øi îndrumare din partea Duhului Sfânt. „Øi Spiritul væ va fi dat vouæ prin
rugæciunea fæcutæ cu credinﬂæ“, a spus Domnul, „øi, dacæ nu primiﬂi Spiritul,
nu veﬂi propovædui“ (D&L 42:14). Aduceﬂi-væ aminte cæ Duhul Sfânt este
învæﬂætorul în clasa dumneavoastræ.
Puteﬂi cæuta Spiritul prin rugæciune, post, studiul zilnic al scripturilor øi supunerea
faﬂæ de porunci. În timp ce væ pregætiﬂi pentru oræ, rugaﬂi-væ pentru ca Spiritul
sæ væ ajute sæ înﬂelegeﬂi scripturile øi nevoile membrilor clasei. Spiritul væ poate
ajuta, de asemenea, sæ planificaﬂi metode utile de a discuta scripturile øi a le
pune în practicæ în zilele noastre.
Mai jos, sunt prezentate câteva sugestii referitoare la moduri în care puteﬂi invita
Spiritul în clasa dumneavoastræ:
1. invitaﬂi-i pe membrii clasei sæ spunæ rugæciuni înainte øi dupæ lecﬂie. În timpul
orei, rugaﬂi-væ în inima dumneavoastræ pentru ca Spiritul sæ væ îndrume, sæ
deschidæ inimile membrilor clasei, sæ depunæ mærturie øi sæ inspire;
2. folosiﬂi scripturile (vezi „Predaﬂi adeværata doctrinæ“ øi „Predaﬂi din scripturi“
de la pagina ix). Rugaﬂi-i pe membrii clasei sæ citeascæ cu glas tare pasajele
selectate;
3. depuneﬂi mærturie ori de câte ori sunteﬂi îndemnat de Spirit, nu doar la
sfârøitul lecﬂiei. Mærturisiﬂi despre Isus Hristos. Invitaﬂi-i frecvent pe membrii
clasei sæ-øi depunæ mærturiile;
4. folosiﬂi imnurile, cântecele pentru Øcoala primaræ øi alte partituri muzicale
sacre pentru a pregæti inimile membrilor clasei sæ simtæ Spiritul;
5. exprimaﬂi-væ dragostea pentru membrii clasei, pentru alte persoane øi pentru
Tatæl Ceresc øi Isus Hristos;
6. în funcﬂie de situaﬂie, împærtæøiﬂi opinii, sentimente øi experienﬂe care au
legæturæ cu lecﬂia. Invitaﬂi-i pe membrii clasei sæ facæ acelaøi lucru. Membrii
clasei ar putea vorbi, de asemenea, despre felul în care au pus în practicæ
principiile discutate în lecﬂiile precedente.
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Îndrumæri pentru învæﬂætor

Predaﬂi adeværata
doctrinæ

Elder Boyd K. Packer, din Cvorumul celor Doisprezece, a spus: „Adeværata
doctrinæ, dacæ este înﬂeleasæ, schimbæ atitudini øi comportamente“ (în
Conference Report, oct. 1986, pag. 20, sau Ensign, nov. 1986, pag. 17).
În timp ce væ pregætiﬂi øi în timpul desfæøurærii lecﬂiei, concentraﬂi-væ asupra
doctrinelor salvatoare ale Evangheliei, aøa cum sunt prezentate în scripturi øi
învæﬂæturile profeﬂilor din zilele din urmæ. Pentru aceasta este nevoie sæ studiaﬂi
scripturile cu sârguinﬂæ øi rugându-væ. Domnul a poruncit: „Nu cæuta sæ declari
Cuvântul Meu, ci mai întâi cautæ sæ obﬂii Cuvântul Meu øi, atunci, limba ta va
fi dezlegatæ; atunci, dacæ doreøti, tu vei avea Spiritul Meu øi Cuvântul Meu, da,
puterea lui Dumnezeu pentru a convinge oamenii“ (D&L 11:21).

Predaﬂi din
scripturi

Existæ o mare forﬂæ în folosirea scripturilor pentru a preda doctrinele Evangheliei.
Încurajaﬂi-i pe membrii clasei sæ-øi aducæ scripturile la clasæ în fiecare sæptæmânæ,
pentru a putea citi împreunæ pasajele din scripturile selectate.
Folosiﬂi urmætoarele sugestii pentru a preda relatærile din scripturi eficient øi în
mod diversificat:
1. ajutaﬂi-i pe membrii clasei sæ înﬂeleagæ ce ne învaﬂæ scripturile despre Isus
Hristos. Rugaﬂi-i sæ se gândeascæ la modul în care anumite pasaje le mæresc
credinﬂa în Salvator øi îi ajutæ sæ simtæ dragostea Sa;
2. invitaﬂi-i pe membrii clasei sæ personalizeze scripturile înlocuind mental
numele existente în pasajele selectate cu numele lor;
3. împærtæøiﬂi istorisiri inspirate din istoria Bisericii pentru a aræta felul în care
pasajele din scripturi se referæ la vieﬂile dumneavoastræ;
4. rugaﬂi-i pe membrii clasei sæ caute cuvinte, expresii sau idei care se repetæ des
într-un pasaj din scripturæ sau care au un înﬂeles deosebit pentru ei;
5. încurajaﬂi-i pe membrii clasei sæ foloseascæ resursele de studiu din triptic øi
Ghidul pentru scripturi;
6. scrieﬂi pe tablæ expresii, cuvinte cheie sau întrebæri care se referæ la relatarea
din scripturæ. Apoi, citiﬂi sau rezumaﬂi relatarea. Pe mæsuræ ce membrii clasei
întâlnesc expresii, cuvinte cheie sau ræspunsuri la întrebæri, opriﬂi-væ øi
discutaﬂi despre acestea;
7. împærﬂiﬂi clasa în douæ sau mai multe grupuri mici. Dupæ ce revedeﬂi o relatare
din scripturæ, rugaﬂi fiecare grup sæ noteze principiile øi doctrinele predate în
relatare. Apoi, rugaﬂi grupele sæ discute, pe rând, felul în care sunt puse în
practicæ aceste învæﬂæturi în vieﬂile lor;
8. propuneﬂi membrilor clasei sæ aducæ creioane pentru a marca versetele care
prezintæ o importanﬂæ deosebitæ pentru ei.

Încurajaﬂi discuﬂia
în clasæ

În mod normal, nu trebuie sæ ﬂineﬂi prelegeri. În schimb, ajutaﬂi-i pe membri sæ
participe la discuﬂiile despre scripturi. Sfatul Domnului referitor la discuﬂiile în
clasæ se gæseøte în D&L 88:122: „Numiﬂi un învæﬂætor dintre voi øi sæ nu fie toﬂi
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purtætori de cuvânt în acelaøi timp; sæ vorbeascæ câte unul øi toﬂi sæ asculte ceea
ce spune, astfel încât, atunci când toﬂi au vorbit, toﬂi sæ fie edificaﬂi de cætre toﬂi
øi fiecare om sæ aibæ un privilegiu egal“.
Folosiﬂi urmætoarele îndrumæri pentru a încuraja discuﬂiile în clasæ:
1. adresaﬂi întrebæri care sæ stimuleze gândirea. Întrebæri care încep cu de ce, cum,
cine, ce, când øi unde sunt, de obicei, foarte eficiente pentru a încuraja discuﬂiile.
Cæutaﬂi îndrumarea Spiritului atunci când studiaﬂi întrebærile din acest manual
øi hotærâﬂi pe care dintre ele sæ le adresaﬂi;
2. invitaﬂi-i pe membri clasei sæ împærtæøeascæ, pe scurt, experienﬂe care au
legæturæ cu principiile scripturale pe care le discutaﬂi. Încurajaﬂi-i, de asemenea,
sæ-øi împærtæøeascæ sentimentele despre ceea ce învaﬂæ din scripturi. Ajutaﬂi-i
sæ înﬂeleagæ faptul cæ experienﬂele spirituale øi sentimentele trebuie sæ fie
împærtæøite „cu grijæ øi cu aprobarea spiritului“ (D&L63:64). Existæ experienﬂe
øi sentimente pe care nu este potrivit sæ le împærtæøim;
3. gândiﬂi-væ la nevoile fiecærui membru al clasei. Deøi toﬂi membrii clasei trebuie
sæ fie încurajaﬂi sæ participe la discuﬂiile clasei, unii ar putea ezita sæ ræspundæ.
Puteﬂi discuta în particular cu aceøtia pentru a afla ce pærere au despre cititul
cu glas tare sau participarea la discuﬂiile clasei. Nu-i invitaﬂi pe membrii clasei
sæ ia cuvântul dacæ acest lucru i-ar stânjeni;
4. indicaﬂi referinﬂe la scripturi pentru a-i ajuta pe membri clasei sæ gæseascæ
ræspunsuri la unele întrebæri;
5. dacæ doar câﬂiva membri par sæ foloseascæ timpul destinat discuﬂiilor, faceﬂi
eforturi pentru a-i implica øi pe cei care nu au contribuit la acestea. Ar putea
fi necesar sæ schimbaﬂi cu delicateﬂe cursul discuﬂiilor, spunând: „Sæ ascultæm
øi pe altcineva“ sau „Mai doreøte cineva sæ completeze cele spuse?“.
Este mai important sæ-i ajutaﬂi pe membrii clasei sæ înﬂeleagæ øi sæ punæ în
practicæ scripturile decât sæ parcurgeﬂi întregul material pe care l-aﬂi pregætit
pentru lecﬂie. Dacæ membrii clasei învaﬂæ dintr-o discuﬂie eficientæ, este deseori
util s-o læsæm sæ continue øi sæ nu încercæm sæ parcurgem întregul material
pregætit pentru lecﬂie. Totuøi, dacæ o discuﬂie nu este utilæ sau nu contribuie
la creøterea spiritualæ, trebuie sæ o redirecﬂionaﬂi.
Sæ-i ajutæm pe
membrii noi

Cum sæ predæm
Evanghelia
tinerilor

x

Este posibil sæ aveﬂi prilejul de a preda membrilor care sunt relativ noi în
Bisericæ. Modul în care predaﬂi îi va ajuta pe aceøti membri sæ aibæ o credinﬂæ mai
fermæ. Prima Preøedinﬂie a spus: „Fiecare membru al Bisericii are nevoie sæ fie
iubit øi hrænit spiritual, în special în primele luni de dupæ botez. Când membrii
noi beneficiazæ de prietenii sincere, de prilejuri de a sluji øi de hrana spiritualæ
care vine din studiul cuvântului lui Dumnezeu, ei vor cunoaøte convertirea
totalæ øi vor deveni ’cetæﬂeni cu sfinﬂii, oameni din casa lui Dumnezeu’ (Efeseni
2:19)“ (First Presidency Letter, 15 mai 1997).

Dacæ predaﬂi tinerilor, nu uitaﬂi cæ ei au nevoie, deseori, de o participare activæ
øi reprezentæri vizuale ale doctrinelor care sunt discutate. Utilizarea activitæﬂilor,
prezentærilor video øi imaginilor propuse în manual îi poate ajuta pe tineri sæ-øi
pæstreze interesul faﬂæ de lecﬂie.

Introducere la Doctrina øi
legæmintele øi Istoria Bisericii

Lecﬂia

1

Scop

Sæ prezinte membrilor clasei cursul despre Doctrina øi legæmintele øi Istoria
Bisericii pe care îl vor studia în acest an øi sæ îi ajute sæ înﬂeleagæ locul lor în
dispensaﬂia plenitudinii timpurilor.

Pregætire

1. Studiaﬂi, rugându-væ, urmætoarele scripturi øi alte materiale:
a. introducerea explicativæ de la Doctrina øi legæmintele; Doctrinæ øi legæminte 1;
b. introducerea de la Our Heritage.
2. Obﬂineﬂi pentru fiecare membru al clasei un Îndrumar de studiu al Doctrinei
øi legæmintelor øi Istoriei Bisericii (35686) . Trebuie sæ primiﬂi aceste exemplare
de la preøedinﬂia Øcolii de duminicæ, de la funcﬂionarul episcopiei sau de la
asistentul funcﬂionarului episcopiei, responsabil cu materialele didactice.
Revedeﬂi materialele pentru aceastæ lecﬂie menﬂionate în Îndrumarul de studiu
øi planificaﬂi moduri în care sæ faceﬂi referire la acestea în timpul lecﬂiei.
3. Obﬂineﬂi un numær suficient de exemplare ale volumului Our Heritage: A Brief
History of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (35448), astfel încât
fiecare membru al clasei sæ poatæ avea acces la unul pentru a-l folosi în timpul
studiului individual (cel puﬂin un exemplar pentru fiecare familie). Este posibil
ca mulﬂi membri sæ aibæ deja exemplare ale cærﬂii. Trebuie sæ primiﬂi aceste
exemplare de la preøedinﬂia Øcolii de duminicæ, de la funcﬂionarul episcopiei sau
de la asistentul funcﬂionarului episcopiei, responsabil cu materialele didactice.
Funcﬂionarul væ poate ajuta comandând numærul necesar de exemplare.
4. Dacæ folosiﬂi activitatea pentru captarea atenﬂiei, aduceﬂi la oræ o fotografie a
templului Salt Lake (62433; Setul de ilustraﬂii inspirate din scripturi, 502).

Sugestii pentru
desfæøurarea lecﬂiei
Activitate pentru
captarea atenﬂiei

Dupæ cum este potrivit, folosiﬂi urmætoarea activitate sau una proprie pentru a
începe lecﬂia.
Arætaﬂi o fotografie a templului Salt Lake. Indicaﬂi sfera din vârful templului,
pe care se aflæ statuia îngerului Moroni. Explicaﬂi cæ jumætatea superioaræ a
acelei sfere reprezintæ cheia bolﬂii templului Salt Lake. În data de 6 aprilie 1892,
Biserica a desfæøurat o conferinﬂæ generalæ în Tabernacol. Cu puﬂin timp înainte
de ora prânzului, preøedintele Wilford Woodruff a încheiat întâlnirea. Patruzeci
de mii de oameni s-au adunat în Piaﬂa Templului øi alte mii se aflau în jurul ei.
Apoi, preøedintele Woodruff a apæsat un buton electric øi cheia bolﬂii a coborât
în locaøul ei. În salæ, Corul Tabernacolului, acompaniat de o orchestræ, a început
sæ intoneze imnul „Spiritul lui Dumnezeu“ øi sfinﬂii i s-au alæturat. Apoi au
strigat osana øi au fluturat batiste albe, arætându-øi bucuria pentru faptul cæ
templul Salt Lake era aproape terminat.
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Preøedintele Ezra Taft Benson, al 13-lea preøedinte al Bisericii, a explicat cæ
volumul Doctrina øi legæmintele poate fi descris drept cheia de boltæ a religiei
noastre:
„Doctrina øi legæmintele aduc oamenii la împæræﬂia lui Hristos, chiar Biserica lui
Isus Hristos a Sfinﬂilor din Zilele din Urmæ ’singura Bisericæ adeværatæ øi vie de
pe toatæ faﬂa pæmântului’ [D&L 1:30]...
Cartea lui Mormon este ’piatra de boltæ’ a religiei noastre iar Doctrina øi
legæmintele este cheia bolﬂii, revelaﬂii continuând sæ se primeascæ în zilele din
urmæ. Domnul a pus pecetea aprobærii Sale atât pe piatra de boltæ, cât øi pe cheia
bolﬂii“ (în Conference Report, apr. 1987, pag. 105, sau Ensign, mai 1987, pag. 83).
Depuneﬂi mærturie despre faptul cæ piatra de boltæ øi cheia bolﬂii ne învaﬂæ
despre Salvator, care este piatra din capul unghiului a religiei noastre (vezi
Efeseni 2:20). Aceste scripturi mærturisesc, de asemenea, despre Salvator øi
despre adeværul Evangheliei Lui.
Discuﬂii øi aplicaﬂii

Aceastæ lecﬂie cuprinde mai mult material decât se poate preda pe durata unei
singure perioade de predare. Selectaﬂi, rugându-væ, materialul pentru lecﬂie care
se potriveøte cel mai bine nevoilor membrilor clasei.
Explicaﬂi cæ acest curs foloseøte o abordare tematicæ pentru a studia Doctrina øi
legæmintele øi Istoria Bisericii. Lecﬂiile sunt menite sæ îi ajute pe membrii clasei
sæ înveﬂe øi sæ punæ în practicæ ceea ce propovæduiesc Doctrina øi legæmintele øi
Istoria Bisericii despre anumite subiecte ale Evangheliei. Ca urmare a studiului
din acest an, membrii clasei ar trebui sæ aibæ o dorinﬂæ mai mare de a cæuta
binecuvântærile Evangheliei.
Subliniaﬂi cæ, datoritæ faptului cæ lecﬂiile din acest an sunt tematice, unele secﬂiuni
din Doctrina øi legæmintele nu vor fi desemnate pentru a fi citite. Cu toate acestea,
membrii clasei trebuie sæ planifice sæ citeascæ pe parcursul anului întregul volum
Doctrina øi legæmintele.
Distribuiﬂi exemplare ale Îndrumarului de studiu pentru membrii clasei. Explicaﬂi cæ
fiecare lecﬂie din îndrumarul de studiu cuprinde teme pentru lecturæ øi întrebæri
pentru discuﬂii. Invitaﬂi-i pe membrii clasei sæ se angajeze cæ vor citi aceste teme
øi se vor pregæti în fiecare sæptæmânæ. Rugaﬂi-i sæ împærtæøeascæ idei despre cum
pot face un obicei din a citi temele sæptæmânale.
Expuneﬂi un exemplar al Our Heritage øi distribuiﬂi exemplare celor care au nevoie,
astfel încât sæ existe cel puﬂin unul în fiecare cæmin. Explicaﬂi cæ acest volum
prezintæ o relatare inspiratæ a istoriei Bisericii din timpul profetului Joseph Smith
pânæ în zilele noastre. Membrii clasei trebuie sæ citeascæ aceastæ carte în timpul
anului. O mare parte a acestei istorii va fi discutatæ în lecﬂii.
Subliniaﬂi faptul cæ membrii clasei au responsabilitatea de a contribui la succesul
acestui curs. Încurajaﬂi-i sæ se pregæteascæ pentru a participa la lecﬂii øi a împærtæøi
experienﬂe care i-au învæﬂat cum sæ punæ în practicæ principiile Evangheliei în
vieﬂile lor.
1. Revelaﬂiile din Doctrina øi legæmintele se referæ la nevoile din zilele noastre
• Citiﬂi al treilea paragraf din Introducerea explicativæ care se gæseøte la începutul
scripturii Doctrina øi legæmintele (acest paragraf începe cu cuvântul „Cartea“).
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Care este diferenﬂa dintre Doctrina øi legæmintele øi alte cærﬂi de scripturi? Care
pasaje din Doctrina øi legæmintele v-au ajutat în mod deosebit sau înseamnæ
ceva pentru dumneavoastræ?
• Citiﬂi al øaselea paragraf din Introducerea explicativæ (acest paragraf începe cu
expresia: „Aceste revelaﬂii sacre“). Ce se învaﬂæ din acest paragraf despre modul
în care s-au primit revelaﬂiile din Doctrina øi legæmintele? De ce este necesar sæ
înﬂelegem cæ majoritatea revelaﬂiilor vin ca ræspunsuri la rugæciuni?
• Citiﬂi al optulea paragraf din Introducerea explicativæ (acest paragraf începe
cu expresia: „În revelaﬂii“). Care sunt unele dintre doctrinele Evangheliei care
sunt explicate în Doctrina øi legæmintele? (Alegeﬂi douæ sau trei dintre aceste
doctrine øi discutaﬂi despre felul cum ar fi viaﬂa noastræ færæ adeværurile care
sunt revelate despre ele în Doctrina øi legæmintele).
2. Domnul este autorul prefeﬂei la Doctrina øi legæmintele
Prezentaﬂi secﬂiunea 1 din Doctrina øi legæmintele trecând în revistæ urmætoarele
informaﬂii:
La 1 noiembrie 1831, profetul Joseph Smith a prezidat o conferinﬂæ specialæ a
vârstnicilor, desfæøuratæ la Hiram, Ohio. Participanﬂii au hotærât compilarea
unora dintre revelaﬂiile pe care le primise profetul øi publicarea lor într-o carte
numitæ Cartea poruncilor. Dupæ prima sesiune a acestei conferinﬂe, Domnul a
fæcut cunoscut faptul cæ aprobæ publicarea dându-i lui Joseph Smith o revelaﬂie
pe care El a numit-o „prefaﬂa Mea la cartea care conﬂine poruncile Mele“ (D&L
1:6). Aceastæ revelaﬂie constituie acum secﬂiunea 1 din Doctrina øi legæmintele.
Preøedintele Ezra Taft Benson a spus: „Doctrina øi legæmintele este singura carte
din lume care are o prefaﬂæ scrisæ de Domnul Însuøi. În aceastæ prefaﬂæ, El declaræ
lumii cæ glasul Sæu se îndreaptæ cætre toﬂi oamenii (vezi v. 2), cæ venirea Domnului
este aproape (vezi v. 12) øi cæ adeværurile care se gæsesc în Doctrina øi legæmintele
vor fi împlinite (vezi v. 37–38)“ (în Conference Report, oct. 1986, pag. 101, sau
Ensign, nov. 1986, pag. 79).
• În D&L 1, Domnul ridicæ „glas de avertizare“, care continuæ în întregul volum
de scripturi Doctrina øi legæmintele (D&L 1:4). Asupra cæror lucruri avertizeazæ
Domnul în aceastæ secﬂiune? (Vezi D&L 1:7–10, 12–16, 31–33. Le puteﬂi scrie
pe tablæ.) În ce fel ni se adreseazæ nouæ aceste avertismente?
• Pentru cine sunt mesajele din Doctrina øi legæmintele? (Vezi D&L 1:1–4, 11,
34–35.) Cum vor ajunge aceste mesaje la toﬂi oamenii? (Vezi D&L 1:4.)
• În D&L 1, Domnul profeﬂeøte mæreaﬂa Sa lucrare din zilele din urmæ (D&L
1:23, 30). Explicaﬂi cæ atunci când Domnul a revelat aceastæ secﬂiune, Biserica
fusese organizatæ cu doar un an øi jumætate în urmæ øi avea numai câteva sute
de membri. Cum sunt împlinite în zilele noastre profeﬂiile despre creøterea
Bisericii?
• În D&L, Domnul explicæ unele dintre scopurile revelaﬂiilor din Doctrina øi
legæmintele. Citiﬂi D&L 1:17–28 împreunæ cu membrii clasei. Care sunt unele
dintre scopurile revelaﬂiilor, aøa cum sunt consemnate în aceste versete?
(Ræspunsurile ar putea fi unele dintre cele menﬂionate în lista de mai jos.)
a. „Ci, ca fiecare om sæ poatæ vorbi în numele lui Dumnezeu, Domnul, chiar
Salvatorul lumii“ (D&L 1:20).
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b. „Pentru ca sæ poatæ creøte credinﬂa“ (D&L 1:21).
c. „Pentru ca legæmântul Meu nepieritor sæ poatæ fi stabilit“ (D&L 1:22).
d. „Pentru ca plenitudinea Evangheliei Mele sæ poatæ fi proclamatæ“(D&L 1:23).
e. Pentru a-i ajuta pe slujitorii Domnului „sæ ajungæ sæ înﬂeleagæ“ (D&L 1:24).
f. „Øi în mæsura în care ei au greøit, sæ li se facæ cunoscut“ (D&L 1:25).
g. „Øi în mæsura în care ei au cæutat înﬂelepciunea, sæ poatæ fi instruiﬂi“ (D&L 1:26).
h. „Øi în mæsura în care au pæcætuit, sæ poatæ fi mustraﬂi pentru ca ei sæ se
poatæ pocæi“ (D&L 1:27).
i. „Øi în mæsura în care ei sunt umili, sæ poatæ fi întæriﬂi øi binecuvântaﬂi din
cer øi sæ primeascæ din când în când cunoaøtere“ (D&L 1:28).
• Prefaﬂa Domnului la Doctrina øi legæmintele se încheie cu o poruncæ de a
cerceta cuvintele Sale. Citiﬂi D&L 1:37–38 øi 18:34–36 împreunæ cu membrii
clasei. Ce ne învaﬂæ Domnul despre cuvintele Sale øi glasul Sæu în aceste
versete? Care este diferenﬂa dintre cercetarea scripturilor øi simpla lor citire?
Care au fost beneficiile pe care le-aﬂi obﬂinut din cercetarea cuvintelor
Domnului din Doctrina øi legæmintele?
3. Acest curs va trata evenimentele majore ale dispensaﬂiei plenitudinii
timpurilor
Rugaﬂi-i pe membrii clasei sæ deschidæ Ghidul pentru scripturi la pagina 52.
Citiﬂi prima frazæ din explicaﬂia cuvântului dispensaﬂie. Explicaﬂi apoi cæ lecﬂiile
din acest an vor trata multe dintre evenimentele majore ale dispensaﬂiei noastre
– dispensaﬂia plenitudinii timpurilor (D&L 112:30–32). Împærtæøiﬂi urmætoarea
declaraﬂie a preøedintelui Joseph Smith:
„Profeﬂi, preoﬂi øi regi... au aøteptat cu neræbdætoare bucurie zilele în care træim
noi; øi animaﬂi de previziuni cereøti øi pline de bucurie au cântat, au scris øi au
profeﬂit despre aceste zile ale noastre; dar ei au murit færæ a le vedea; noi suntem
poporul favorizat, pe care Dumnezeu l-a ales pentru a aduce slava zilelor din
urmæ; nouæ ne este dat sæ vedem, sæ participæm øi sæ ajutæm la înaintarea slavei
zilelor din urmæ, ’dispensaﬂia plenitudinii timpurilor’“ (Teachings of the Prophet
Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smith [1976], pag. 231).
• De ce se deosebeøte dispensaﬂia noastræ de toate celelalte dispensaﬂii
precedente? (Ræspunsurile ar putea fi cæ aceastæ dispensaﬂie nu se va termina
cu o apostazie øi cæ Biserica va continua sæ creascæ pânæ va umple pæmântul
øi cæ se pregæteøte calea pentru a Doua Venire a Domnului.) Care sunt unele
dintre binecuvântærile øi responsabilitæﬂile vieﬂii în aceastæ dispensaﬂie?
Explicaﬂi faptul cæ aceastæ dispensaﬂie poate fi împærﬂitæ în øase perioade istorice.
Le puteﬂi scrie pe tablæ astfel:
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Perioada New York

1820–1830

Perioada Ohio – Missouri

1831–1838

Perioada Nauvoo

1839–1846

Aøezarea pionierilor în Vest

1846–1898

Extinderea Bisericii

1899–1950

Biserica în lumea întreagæ

1951 – prezent

Lecﬂia 1

Subliniaﬂi faptul cæ multe dintre evenimentele importante din aceste øase
perioade istorice sunt prezentate pe scurt în „Date cronologice din istoria
Bisericii“ de la paginile 300–301 ale acestui manual øi paginile 27–28 din
Îndrumarul de studiu pentru membri clasei. Rugaﬂi-i pe membrii clasei sæ treacæ,
pe scurt, în revistæ aceste evenimente.
• Care sunt evenimentele din istoria Bisericii care au o importanﬂæ deosebitæ
pentru dumneavoastræ?
4. Noi putem contribui la înaintarea acestei mæreﬂe lucræri din zilele din urmæ
Rugaﬂi-i pe membrii clasei sæ priveascæ în jur, la persoanele din clasæ. Explicaﬂi
faptul cæ noi nu ne aflæm aici, pe pæmânt, în aceastæ perioadæ din întâmplare.
Noi am fost trimiøi de Dumnezeu pentru a ajuta la clædirea împæræﬂiei Sale în
aceastæ ultimæ dispensaﬂie. Preøedintele Ezra Taft Benson a spus: „Niciodatæ
nu s-a aøteptat atât de mult, într-o perioadæ de timp atât de scurtæ, de la cei
credincioøi cât se aøteaptæ de la noi“ (citat de Marvin J. Ashton, în Conference
Report, oct. 1989, pag. 48, sau Ensign, nov. 1989, pag. 36).
Preøedintele Gordon B. Hinckley a spus: „Cea mai serioasæ provocare cu care
ne confruntæm øi cea mai puternicæ este aceea pe care o reprezintæ creøterea“
(citat din „President Gordon B. Hinckley“, Ensign, apr. 1995, pag. 6).
• Care sunt provocærile pe care le implicæ creøterea copleøitoare a Bisericii? Care
sunt modurile în care Biserica se stræduieøte sæ facæ faﬂæ acestor provocæri?
(Ræspunsurile ar putea fi: creøterea considerabilæ a numærului de temple,
eforturile depuse pentru a întæri conducerea preoﬂiei øi græbirea traducerii
scripturilor în multe limbi.)
Subliniaﬂi faptul cæ noi putem vedea øi putem simﬂi emoﬂia creøterii Bisericii.
Totuøi, Domnul are nevoie de mai mult decât de oameni care încurajeazæ, dar nu
se implicæ; trebuie sæ ne punem întrebarea dacæ ﬂinem pasul øi ne facem partea ca
familii øi ca persoane. Preøedintele Gordon B. Hinckley a spus: „Aceastæ perioadæ
ne oferæ mii de oportunitæﬂi. Depinde de noi sæ profitæm øi sæ progresæm. Este o
perioadæ minunatæ pentru noi, în care fiecare îøi poate face partea pentru a înainta
lucrarea Domnului cætre destinul ei magnific (în Conference Report, oct. 1997,
pag. 90–91, sau Ensign, nov. 1997, pag. 67).
• Ce putem face, fiecare dintre noi øi familiile noastre, pentru a duce mai
departe mæreaﬂa lucrare a Domnului din zilele din urmæ?
Concluzie

Subliniaﬂi faptul cæ noi suntem privilegiaﬂi sæ træim în dispensaﬂia plenitudinii
timpurilor. Noi putem vedea Biserica rostogolindu-se aøa cum s-a profeﬂit în
vechime (Daniel 2:44–45; vezi, de asemenea, D&L 65:2). De asemenea, noi ne
bucuræm de binecuvântærile Evangheliei restaurate. Noi auzim glasul Domnului
în timp ce citim Doctrina øi legæmintele. Noi suntem conduøi de un profet în
viaﬂæ. Scripturile studiate în acest an ne vor ajuta sæ înﬂelegem mai multe despre
oportunitæﬂile øi binecuvântærile pe care le avem de a træi în aceastæ dispensaﬂie.
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„Iatæ, Eu sunt Isus Hristos,
Salvatorul lumii“

Scop

Sæ îi ajute pe membrii clasei sæ simtæ mærturia puternicæ despre Salvator care
ræzbate din Doctrina øi legæmintele øi sæ îi ajute sæ-øi întæreascæ mærturiile despre
ispæøirea Salvatorului.

Pregætire

1. Studiaﬂi, rugându-væ, scripturile din aceastæ lecﬂie. Când studiaﬂi pasajele din
scripturile de la pagina 9, stabiliﬂi care dintre ele vor fi mai utile membrilor
clasei. Familiarizaﬂi-væ dumneavoastræ înøivæ cu pasajele pe care le alegeﬂi øi
pregætiﬂi-væ sæ le folosiﬂi în cadrul lecﬂiei.
2. Revedeﬂi materialele pentru aceastæ lecﬂie menﬂionate în Îndrumarul de studiu
pentru membrii clasei (35686). Planificaﬂi moduri în care sæ faceﬂi referire la ele
în timpul lecﬂiei.
3. Dacæ urmætoarele ilustraﬂii sunt disponibile, pregætiﬂi-væ sæ le folosiﬂi în timpul
lecﬂiei. Domnul Isus Hristos (62572; Setul de ilustraﬂii inspirate din Evanghelie,
240), Isus rugându-se în Ghetsimani (62175; Setul de ilustraﬂii inspirate din
Evanghelie, 227) øi Ræstignirea (62505; Setul de ilustraﬂii inspirate din
Evanghelie, 230). Puteﬂi expune ilustraﬂia Domnul Isus Hristos pe parcursul
întregii lecﬂii.
4. Dacæ folosiﬂi activitatea pentru captarea atenﬂie, aduceﬂi la oræ o ramuræ de copac.

Sugestii pentru
desfæøurarea lecﬂiei
Activitate pentru
captarea atenﬂiei

În funcﬂie de situaﬂie, folosiﬂi urmætoarea activitate sau una proprie pentru a
începe lecﬂia.
Expuneﬂi o ramuræ de pom. Arætaﬂi cæ nu mai primeøte hrana de care are nevoie
pentru a ræmâne vie.
• De ce nu mai poate ramura sæ primeascæ hrana de care are nevoie? (Este
separatæ de rædæcinile ei.)
Împærtæøiﬂi urmætoarea declaraﬂie a elderului Boyd K. Packer, din Cvorumul celor
Doisprezece:
„[Ispæøirea lui Isus Hristos] este însæøi rædæcina doctrinei creøtine. Este posibil
sæ cunoaøteﬂi multe despre Evanghelia ræspânditæ din aceastæ sursæ, dar dacæ
cunoaøteﬂi numai ramurile øi acele ramuri sunt separate de rædæcinæ, dacæ ele au
fost tæiate øi separate de adevær, în ele nu va exista viaﬂæ, nici sevæ, nici mântuire“
(în Conference Report, apr. 1977, pag. 80, sau Ensign, mai 1977, pag. 56).
Comparaﬂi ramura moartæ cu un pom puternic, sænætos. Subliniaﬂi faptul cæ
ispæøirea lui Isus Hristos ne aduce viaﬂæ øi dæ sens tuturor celorlalte doctrine ale
Evangheliei. În timp ce studiem alte principii pe parcursul acestui curs, trebuie
sæ avem în minte ispæøirea.
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Discuﬂii øi aplicaﬂii

Selectaﬂi, rugându-væ, materialul pentru lecﬂie care se potriveøte cel mai bine
nevoilor membrilor clasei.
1. Doctrina øi legæmintele mærturiseøte despre Isus Hristos
Subliniaﬂi cæ un scop al tuturor scripturilor este sæ mærturiseascæ despre Isus
Hristos, sæ convingæ oamenii sæ vinæ la El øi sæ beneficieze de salvare. Biblia,
cærﬂile lui Moise øi Avraam din Perla de mare preﬂ øi Cartea lui Mormon sunt
testamente vechi sau mærturii despre Isus Hristos. Doctrina øi legæmintele este
un testament al lui Isus Hristos dat în aceastæ dispensaﬂie. Aceastæ scripturæ
depune mærturie despre faptul cæ Isus este Hristosul, cæ El træieøte øi cæ El
continuæ sæ vorbeascæ profeﬂilor øi sæ îndrume poporul Sæu astæzi.
Rugaﬂi-i pe membrii clasei sæ deschidæ Doctrina øi legæmintele la introducere.
Rugaﬂi-i sæ citeascæ ultima frazæ din paragraful opt (aceastæ frazæ începe cu:
„În final, mærturia care este datæ“).
Arætaﬂi cæ Doctrina øi legæmintele cuprinde mærturii puternice despre Salvator øi
lucrarea Sa. Majoritatea acestora sunt de la Salvatorul Însuøi. Rugaﬂi-i pe membrii
clasei sæ citeascæ urmætoarele pasaje ca exemple: D&L 50:41–44 øi 76:22–24.
Explicaﬂi cæ în aceastæ lecﬂie se vorbeøte despre învæﬂæturile referitoare la Salvator
cuprinse în Doctrina øi legæmintele.
2. Isus Hristos „a suferit durerea tuturor oamenilor, pentru ca toﬂi oamenii
sæ se poatæ pocæi øi sæ vinæ la El“
Expuneﬂi ilustraﬂiile cu Isus Hristos în Ghetsimani øi pe cruce. Explicaﬂi cæ
Doctrina øi legæmintele cuprinde multe revelaﬂii care ne pot ajuta sæ înﬂelegem
mai bine ispæøirea lui Isus Hristos. Aceste revelaﬂii ne dezvæluie profunzimea
suferinﬂei Salvatorului øi dragostea mare pe care El øi Tatæl Ceresc ne-o poartæ.
Salvatorul descrie sacrificiul Sæu ispæøitor
• Citiﬂi D&L 19:16–19 împreunæ cu membrii clasei. Explicaﬂi cæ acesta este
singurul pasaj din scripturæ în care Salvatorul descrie propria suferinﬂæ din
timpul sacrificiului Sæu ispæøitor. Ce ne învaﬂæ acest pasaj despre suferinﬂa
Salvatorului pentru noi? De ce a dorit Isus sæ treacæ prin aceastæ mare
suferinﬂæ pentru noi? (Vezi D&L 18:10–11; 19:19, 24; 34:3.)
Prin ispæøire, vom fi cu toﬂii înviaﬂi
• Citiﬂi urmætoarele pasaje împreunæ cu membrii clasei: D&L 88:14–18; 93:33;
Alma 11:42–44. Ce putem învæﬂa despre înviere din aceste pasaje?
(Ræspunsurile le-ar putea include pe cele de mai jos.)
a. Învierea este mântuirea sufletului. Spiritul øi trupul sunt reunite, inseparabil
legate într-o formæ perfectæ (D&L 88:14–16; 93:33; Alma 11:42–43).
b. Învierea ne pregæteøte pentru gloria celestialæ (D&L 88:18).
c. Învierea este necesaræ pentru ca noi sæ primim plenitudinea bucuriei
(D&L 93:33).
d. Toﬂi oamenii vor fi înviaﬂi (Alma 11:44).
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Prin ispæøire, noi putem fi iertaﬂi de pæcatele noastre øi putem moøteni gloria celestialæ
• Citiﬂi urmætoarele pasaje împreunæ cu membrii clasei: D&L 18:11–12;
19:16–17, 20; 58:42; 76:62–70. Ce ne învaﬂæ aceste pasaje despre
binecuvântærile pe care le putem primi prin ispæøirea Salvatorului?
(Ræspunsurile le-ar putea include pe cele menﬂionate mai jos.)
a. Ne putem pocæi de pæcatele noastre øi putem veni la El (D&L 18:11–12).
b. Dacæ ne pocæim, Hristos ia asupra Sa suferinﬂa pentru pæcatele noastre
(D&L 19:16–17, 20).
c. Dacæ ne pocæim, Domnul ne iartæ øi nu Îøi mai aminteøte pæcatele noastre
(D&L 58:42).
d. Noi putem avea parte de prima înviere, putem fi fæcuﬂi desævârøiﬂi prin
Hristos øi putem moøteni gloria celestialæ (D&L 76:62–70).
Prin ispæøire, Salvatorul a dobândit empatie perfectæ în ceea ce ne priveøte, cu toate
tristeﬂile, durerile øi necazurile noastre
Explicaﬂi cæ în timpul vieﬂii Sale øi culminând cu ispæøirea, Salvatorul a suferit
într-un mod care l-a fæcut sæ dobândeascæ o înﬂelegere perfectæ a tuturor durerilor
øi suferinﬂelor noastre.
Rugaﬂi-i pe membrii clasei sæ deschidæ scripturile la D&L 122. Aceastæ secﬂiune este
o revelaﬂie datæ profetului Joseph Smith în timp ce era prizonier în închisoarea
Liberty din Missouri. Arætaﬂi cæ, în primele øapte versete, Domnul vorbeøte despre
încercærile profetului Joseph. Apoi, în versetul 8, Domnul vorbeøte despre Sine.
• Citiﬂi D&L 122:8 împreunæ cu membrii clasei. În ce fel a „coborât sub“
toate lucrurile Salvatorul? (Vezi Alma 7:11–12; D&L 62:1; 133:53. Observaﬂi
cuvântul ajute. Deoarece Salvatorul a simﬂit toate tristeﬂile, durerile øi
suferinﬂele, El înﬂelege ce simﬂim noi. El øtie cum sæ ne ajute.) Cum ne
poate ajuta cunoaøterea acestui lucru atunci cânt trecem prin încercæri?
Elder Jeffrey R. Holland, din Cvorumul celor Doisprezece, a spus: Când...
trecem prin momente grele, ne putem aduce aminte cæ Isus a coborât sub toate
lucrurile înainte de a putea sæ se ridice deasupra lor øi cæ El a suferit dureri,
suferinﬂe øi ispite de toate felurile pentru ca El sæ poatæ avea milæ øi sæ poatæ øti
cum sæ ajute poporul Sæu în infirmitæﬂile sale (vezi D&L 88:6; Alma 7:11–12)“
(în Conference Report, oct. 1995, pag. 91, sau Ensign, nov. 1995, pag. 69).
• Când aﬂi simﬂit puterea ispæøirii în viaﬂa dumneavoastræ? Ce putem face
pentru a simﬂi mai din plin aceastæ putere?
• Cum Îi putem aræta Salvatorului recunoøtinﬂa noastræ pentru ispæøirea Sa?
Cum ne poate influenﬂa viaﬂa zilnicæ faptul cæ înﬂelegem ispæøirea?
3. Doctrina øi legæmintele ne ajutæ sæ înﬂelegem rolurile øi calitæﬂile
Salvatorului
Explicaﬂi cæ, pentru a fi în stare sæ ne exercitæm credinﬂa în Dumnezeu, noi trebuie
sæ avem „o idee corectæ despre caracterul, perfecﬂiunea øi calitæﬂile Sale“ (în Joseph
Smith, comp., Lectures on Faith [1985], pag. 38). Doctrina øi legæmintele ne ajutæ sæ
dobândim aceastæ înﬂelegere.
• Ce calitæﬂi ale Salvatorului vedeﬂi în pasajele pe care le-am citit astæzi? (Scrieﬂi
pe tablæ ræspunsurile membrilor clasei. Ræspunsurile pot fi: caritate, supunere,
umilinﬂæ øi ascultare.)
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Alegeﬂi câteva dintre urmætoarele pasaje din scripturi pe care sæ le citiﬂi împreunæ
cu membrii clasei. Discutaﬂi ce ne învaﬂæ fiecare pasaj despre rolurile øi calitæﬂile
Salvatorului. Rezumaﬂi informaﬂiile pe tablæ.
a. D&L 6:20–21. (Dacæ suntem credincioøi øi sârguincioøi, Salvatorul ne va
cuprinde în braﬂele dragostei Sale. El este lumina care stræluceøte în întuneric.)
b. D&L 6:32–37. (El ne oferæ protecﬂie øi alinare øi este gata sæ ne binecuvânteze
când de amintim de El øi ne supunem poruncilor Lui.)
c. D&L 19:1–3. (Fæcând voia Tatælui, El a supus toate lucrurile øi a pæstrat toatæ
puterea. El îl va distruge pe Satana øi lucrærile lui. El îi va judeca pe toﬂi oamenii
dupæ faptele lor.)
d. D&L 29:1–2. (Braﬂul îndurærii Sale a ispæøit pentru pæcatele noastre. Dacæ noi
ascultæm glasul Sæu øi ne umilim, El ne va aduna aøa cum gæina îøi adunæ puii.)
e. D&L 38:1–3. (El este Creatorul lumii øi El cunoaøte toate lucrurile.)
f. D&L 43:34. (El este Salvatorul lumii.)
g. D&L 45:3–5. (El este avocatul nostru care va pleda în faﬂa Tatælui.)
h. D&L 50:44. (El este Pæstorul cel bun øi Piatra lui Israel, temelia siguræ pe care
putem zidi.)
i. D&L 76:5. (El este plin de milæ øi bunævoinﬂæ faﬂæ de aceia care se tem de El øi Îi
place sæ-i cinsteascæ pe aceia care Îl slujesc în dreptate øi adevær pânæ la sfârøit.)
j. D&L 93:5–19. (El este Singurul Fiu Næscut al Tatælui. El a „continuat din har în
har“ pânæ când a primit plenitudinea slavei øi puterii Tatælui.)
k. D&L 133:42–52. (Când va veni în putere, la vremea celei de a Doua Lui Veniri,
aceia pe care El i-a mântuit vor vorbi despre compasiunea øi bunætatea Sa.)
l. D&L 136:22. (Braﬂul Sæu este întins pentru a-Øi salva poporul.)
• De ce este important ca dumneavoastræ sæ cunoaøteﬂi aceste roluri øi calitæﬂi
ale Salvatorului? În ce fel v-au îmbogæﬂit mærturia despre Salvator revelaﬂiile
din Doctrina øi legæmintele?
Concluzie

• Citiﬂi D&L 19:23 împreunæ cu membrii clasei. Cum væ pot ajuta sæ primiﬂi
pacea, adeværurile despre care am discutat astæzi?
Dupæ cum sunteﬂi îndemnat de Spirit, mærturisiﬂi despre Isus Hristos. Puneﬂi
accent pe faptul cæ noi vom fi înviaﬂi datoritæ ispæøirii Lui. Prin ispæøirea Sa, El
ne face invitaﬂia de a ne pocæi øi a veni la El, primind „pace în aceastæ lume øi
viaﬂæ veønicæ în lumea care va veni“ (D&L 59:23). Încurajaﬂi-i pe membrii clasei
sæ beneficieze de toate binecuvântærile ispæøirii prin exercitarea credinﬂei în Isus
Hristos, pocæinﬂæ, supunere faﬂæ de porunci øi îndurare pânæ la sfârøit.
Propuneﬂi-le ca, în timp ce vor studia Doctrina øi legæmintele în acest an, sæ
continue sæ caute ceea ce ne învaﬂæ aceasta despre Isus Hristos. El este figura
centralæ a cærﬂii. Mærturiile puternice øi adeværurile care sunt prezentate în aceste
revelaﬂii pot îmbogæﬂi mærturia fiecærei persoane despre El.
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Idei suplimentare
pentru predare

1. „Eu mæ minunez“
Studiaﬂi, din timp, textul imnului „Eu mæ minunez“ (Imnuri øi cântece pentru
copii, pag. 22). Gæsiﬂi versuri din acest imn care pot fi confirmate de pasaje din
Doctrina øi legæmintele. Urmætoarele exemple væ pot fi de ajutor:
Versuri din imn

Pasaje care au legæturæ

„Eu mæ minunez de mæreaﬂa Sa dragoste“

D&L 34:3

„Pentru mine, un pæcætos, în chin S-a jertfit“

D&L 19:16–19

„Øi mæ minunez cæ El Însuøi S-a oferit“

D&L 88:6; 122:8

„Chinuri øi torturi pentru noi El a pætimit“

D&L 6:36–37

„Cum pot eu sæ uit cât de mult El a suferit?“

D&L 20:77

Citiﬂi, în clasæ, imnul cu glas tare, oprindu-væ pentru a ruga pe membrii clasei sæ
citeascæ pasajele din scripturi care au legæturæ.
2. „Avocatul“ nostru „la Tatæl“ (D&L 45:3)
Scrieﬂi pe tablæ cuvântul Avocat. Explicaﬂi cæ, în Doctrina øi legæmintele, Domnul
spune de mai multe ori cæ El este avocatul nostru (D&L 29:5; 45:3; 62:1; 110:4).
• Ce este un avocat? (O persoanæ care pledeazæ cauza alteia.)
• Citiﬂi D&L 45:3–5 împreunæ cu membrii clasei. De ce avem nevoie de un
„avocat la Tatæl“? În versetele 4 øi 5, ce dovadæ prezintæ Salvatorul Tatælui
pentru a aræta cæ noi trebuie sæ primim viaﬂa nepieritoare? (Întâi, El vorbeøte
despre ispæøirea Sa – suferinﬂele, moartea øi værsarea sângelui Sæu. Apoi, El se
referæ la credinﬂa noastræ în El.)
3. Mærturia despre Isus Hristos prin titulaturile Sale
Explicaﬂi cæ Doctrina øi legæmintele cuprinde peste 60 de titulaturi ale lui Isus
Hristos, fiecare dintre ele invocând un respect special faﬂæ de El. De exemplu,
Domnul se referæ la Sine Însuøi numindu-se „Mântuitor“, „Salvator“ øi „lumina
øi viaﬂa lumii“.
Rugaﬂi pe membrii clasei sæ parcurgæ paginile 100–101 din Ghidul pentru
scripturi pentru a gæsi alte titulaturi date lui Isus Hristos. Întocmiﬂi, pe tablæ,
o listæ a titulaturilor pe care le gæsesc.
• Ce ne învaﬂæ titulaturile lui Isus despre calitæﬂile Sale øi despre misiunea Sa?
4. Lumina lui Hristos
Explicaﬂi cæ lumina lui Hristos se referæ uneori la conøtiinﬂa noastræ, dar este
mult mai mult de atât. Pentru a-i ajuta pe membrii clasei sæ dobândeascæ o mai
mare înﬂelegere a luminii lui Hristos, rugaﬂi-i sæ citeascæ paragraful al doilea øi al
treilea de la articolul „Lumina lui Hristos“ de la pagina 122 din Ghidul pentru
scripturi. Rugaﬂi-i apoi sæ citeascæ D&L 88:6–13; 93:2; Moroni 7:13, 16–19.
• Ce putem învæﬂa despre lumina lui Hristos din Ghidul pentru scripturi øi din
aceste paragrafe? (Ræspunsurile le-ar putea include pe cele menﬂionate mai jos.)
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a. Lumina lui Hristos „umple imensitatea spaﬂiului“ øi „dæ viaﬂæ tuturor
lucrurilor“ (D&L 88:12–13).
b. Este o influenﬂæ înælﬂætoare care este datæ fiecærei persoane næscutæ pe lume
(D&L 93:2).
c. Ea ne ajutæ sæ deosebim binele de ræu øi ne invitæ sæ facem bine øi sæ credem
în Hristos (Moroni 7:13, 16–19).
• Cum putem permite luminii lui Hristos sæ aibæ o influenﬂæ mai mare în viaﬂa
noastræ?
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„Eu avusesem o viziune“

Scop

Sæ întæreascæ mærturiile membrilor clasei despre Prima Viziune øi despre
chemarea lui Joseph Smith ca profetul prin care Dumnezeu a restaurat
plenitudinea Evangheliei pe pæmânt.

Pregætire

1. Studiaﬂi, rugându-væ, urmætoarele scripturi øi materiale:
a. Joseph Smith – Istorie 1:1–26;
b. Our Heritage, paginile 1–4.
2. Revedeﬂi materialele pentru aceastæ lecﬂie menﬂionate în Îndrumarul de studiu
pentru membrii clasei (35686). Planificaﬂi moduri în care sæ faceﬂi referire la ele
în timpul lecﬂiei.
3. Rugaﬂi pe un membru al clasei sæ se pregæteascæ pentru a prezenta, pe scurt,
relatarea despre operaﬂia la picior a tânærului Joseph Smith (Our Heritage,
paginile 1–2).
4. Dacæ urmætoarele ilustraﬂii sunt disponibile, alegeﬂi câteva dintre ele pentru
a le folosi în timpul lecﬂiei. Profetul Joseph Smith (62002; Setul de ilustraﬂii
inspirate din scripturi, 401); Fratele Joseph (62161); Joseph Smith cautæ
înﬂelepciune în Biblie (Setul de ilustraﬂii inspirate din scripturi, 402); øi
Prima Viziune (62470; Setul de ilustraﬂii inspirate din scripturi, 403).
5. Dacæ folosiﬂi activitatea pentru captarea atenﬂiei, aduceﬂi un ceas, o hartæ
a lumii sau un glob pæmântesc øi un articol de îmbræcæminte bærbæteascæ.
Pregætiﬂi urmætoarele etichete pentru aceste articole: Timpul potrivit, Locul
potrivit øi Omul potrivit.

Sugestii pentru
desfæøurarea lecﬂiei
Activitate pentru
captarea atenﬂiei

În funcﬂie de situaﬂie, folosiﬂi urmætoarea activitate sau una proprie pentru a
începe lecﬂia.
Arætaﬂi membrilor clasei ceasul, harta sau globul øi etichetele lor (vezi „Pregætire“,
punctul 5). Explicaﬂi cæ, în aceastæ lecﬂie, se discutæ despre modul în care Domnul
a pregætit timpul potrivit øi locul potrivit pentru restaurarea Evangheliei Sale
dupæ multele secole de apostazie.
Arætaﬂi membrilor clasei articolul de îmbræcæminte bærbæteascæ øi eticheta sa.
Explicaﬂi cæ, în aceastæ lecﬂie, se discutæ, de asemenea, despre modul în care
Dumnezeu a ales øi a pregætit omul potrivit – Joseph Smith – pentru a fi profetul
prin care avea sæ fie restauratæ Evanghelia.

Discuﬂii øi aplicaﬂii
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Aceastæ lecﬂie cuprinde mai multe materiale decât este posibil sæ se predea în
timpul unei perioade de predare. Selectaﬂi, rugându-væ, materialul pentru lecﬂie
care se potriveøte cel mai bine nevoilor membrilor clasei.

1. Dupæ apostazie, Dumnezeu a pregætit calea pentru restaurare
Explicaﬂi cæ, dupæ ce Isus Hristos a fost ræstignit, apostolii Sæi au prezidat asupra
Bisericii. Dar, în scurt timp, persecuﬂia, dezbinarea øi apostazia au crescut. În
câteva decenii, s-a produs o îndepærtare de Bisericæ, aøa cum profeﬂiseræ apostolii
(Faptele apostolilor 20:28–30; 2 Tesaloniceni 2:1–3; 2 Timotei 4:3–4). Aceastæ
îndepærtare este cunoscutæ sub numele de marea apostazie.
• Care au fost unele dintre consecinﬂele marii apostazii? (Vezi D&L 1:15–16;
Joseph Smith – Istorie 1:8–9, 19, 21; Mormon 1:13–14. Ræspunsurile le-ar
putea include pe cele menﬂionate mai jos.)
a. Nu a existat o autoritate a preoﬂiei pe pæmânt.
b. Nu au existat apostoli sau profeﬂi pe pæmânt.
c. Cunoøtinﬂele esenﬂiale despre natura lui Dumnezeu s-au pierdut.
d. Doctrinele Evangheliei au fost modificate.
e. Rânduielile sacre, ca cea a botezului, au fost schimbate.
f. Biserica iniﬂialæ a fost împærﬂitæ în grupuri cu orientæri diferite.
Întunericul apostaziei a durat multe secole. Totuøi, Dumnezeu a prevæzut toate
acestea øi a plænuit restaurarea Evangheliei în zilele din urmæ. Elder Bruce R.
McConkie, din Cvorumul celor Doisprezece, ne-a învæﬂat cæ pregætirea restaurærii
Evangheliei a început cu secole înainte de Prima Viziune:
„Începând cu secolul al XIV-lea, Domnul a început sæ pregæteascæ condiﬂiile
sociale, educaﬂionale, religioase, economice øi legate de guvernare în care El
avea sæ poatæ restaura mai uøor Evanghelia pentru ultima oaræ“ (Mormon
Doctrine, ed. a 2-a [1966], pag. 717).
• Înainte ca Joseph Smith sæ se nascæ, ce evenimente au contribuit la pregætirea
cæii pentru restaurarea Evangheliei? (Puteﬂi scrie ræspunsurile pe tablæ.
Ræspunsurile le-ar putea include pe cele menﬂionate mai jos.)
a. Renaøterea a însemnat o readucere la viaﬂæ a învæﬂæturii, în special în
domeniul literaturii, artei øi øtiinﬂei. S-au fæcut multe invenﬂii, cum este
tiparniﬂa.
Elder James E. Talmage, din Cvorumul celor Doisprezece, a spus cæ
Renaøterea nu a avut lor întâmplætor, ci a fost „o evoluﬂie prestabilitæ în
mintea lui Dumnezeu pentru a lumina minﬂile întunecate ale oamenilor,
pregætindu-le pentru restaurarea Evangheliei lui Isus Hristos, stabilitæ a se
realiza câteva secole mai târziu“ (Jesus the Christ, ed. a 3-a [1916], pag. 749).
b. Reformatori ca John Wycliffe, Martin Luther øi John Calvin au început sæ
înfrunte practicile øi învæﬂæturile bisericilor existente, înﬂelegând cæ acele
biserici s-au îndepærtat de învæﬂæturile lui Hristos.
Elder M. Russell Ballard, din Cvorumul celor Doisprezece, a spus cæ Martin
Luther øi alﬂi reformatori „au fost inspiraﬂi sæ creeze un climat religios în
care Dumnezeu sæ poatæ restaura adeværurile pierdute øi autoritatea preoﬂiei“
(în Conference Report, oct. 1994, pag. 85, sau Ensign, nov. 1994, pag. 66).
c. Au fost descoperite Americile. Statele Unite au fost colonizate de oameni
religioøi øi, în cele din urmæ, au devenit o naﬂiune independentæ (1 Nefi
13:12–19).
d. A fost elaboratæ Constituﬂia Statelor Unite, care garanta libertatea religioasæ
în cadrul acelei naﬂiuni (D&L 101:77–80).
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Elder Ballard a spus: „Dumnezeu i-a inspirat pe primii exploratori øi
colonizatori ai Americii øi pe iniﬂiatorii Constituﬂiei Statelor Unite pentru
a dezvolta o ﬂaræ øi principii de guvernare în care Evanghelia sæ poatæ fi
restauratæ“ (în Conference Report, oct. 1994, pag. 85, sau Ensign, nov.
1994, pag. 66).
2. Dumnezeu l-a pregætit pe Joseph Smith pentru a fi profetul Restaurærii
Explicaﬂi cæ, pe lângæ asigurarea condiﬂiilor potrivite pentru restaurarea
Evangheliei, Dumnezeu a trimis øi un bærbat pentru a fi profetul restaurærii.
Acest bærbat a fost Joseph Smith, næscut pe 23 decembrie 1805 la Sharon,
Vermont. Expuneﬂi o fotografie a lui Joseph Smith. Folosiﬂi urmætorul material
pentru a discuta despre pregætirea lui Joseph pentru a fi profetul restaurærii.
Familia lui Joseph a ajutat la pregætirea lui
Joseph Smith a provenit dintr-un mediu cu o bogatæ moøtenire spiritualæ.
Pærinﬂii øi bunicii sæi au fost persoane religioase, patriote, dornice sæ înveﬂe øi cu
puternice convingeri morale. Bunicul din partea tatælui, Asael Smith, a spus cu
mulﬂi ani înainte de naøterea lui Joseph: „În sufletul meu, s-a næscut cunoaøterea
cæ unul dintre urmaøii mei va face o lucrare pentru a revoluﬂiona lumea credinﬂei
religioase“ (în Joseph Fielding Smith, Essentials in Church History, ed. a 27-a
[1974], pag. 25).
Pærinﬂii lui Joseph Smith, Joseph, tatæl, øi Lucy Mack Smith, i-au influenﬂat mult
viaﬂa. Amândoi au fost profund devotaﬂi lui Dumnezeu. Ei au fost øi pærinﬂi
devotaﬂi, învæﬂându-øi copiii principiile credinﬂei øi neprihænirii.
Pærinﬂii lui Joseph au avut experienﬂe religioase impresionante. Joseph, tatæl, a
avut mai multe vise care i-au adus asigurarea cæ el avea sæ se bucure de binecuvântærile adeværatei Evanghelii a lui Isus Hristos (vezi Lucy Mack Smith, History of
Joseph Smith, ed. Preston Nibley [1958], pag. 47–50, 64–66). Odatæ, pe când era o
tânæræ mamæ øi grav bolnavæ, Lucy a fæcut legæmânt cu Dumnezeu cæ ea avea sæ-L
slujeascæ cu total devotament dacæ El o va læsa în viaﬂæ pentru a se îngriji de
familia ei. La scurt timp dupæ aceea, ea a auzit un glas care o alina øi øi-a recæpætat
sænætatea. (Vezi History of Joseph Smith, pag. 33–35.)
Joseph, tatæl, øi Lucy au cæutat permanent adeværul religios. Amândoi au simﬂit
cæ nici una dintre bisericile existente nu era în concordanﬂæ cu Biserica pe care
o stabilise Isus Hristos. Din acest motiv, Joseph, tatæl, nu s-a alæturat nici unei
biserici. Lucy a simﬂit cæ era de datoria ei sæ se boteze, aøa cæ s-a alæturat Bisericii
Prezbiteriene. Când Evanghelia a fost restauratæ, ei, amândoi, au recunoscut
adeværul øi l-au îmbræﬂiøat.
• De ce a fost importantæ moøtenirea familiei lui Joseph Smith în pregætirea sa
pentru misiunea de profet al restaurærii?
Necazurile au ajutat la pregætirea lui
În timp ce Joseph Smith creøtea, el øi familia lui s-au confruntat cu multe
greutæﬂi. Când avea øapte ani, el s-a îmbolnævit grav din cauza unei infecﬂii la
picior. Rugaﬂi pe un membru al clasei sæ prezinte pe scurt aceastæ relatare din
Our Heritage, paginile 1–2.
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• Ce putem învæﬂa din aceastæ experienﬂæ despre caracterul tânærului Joseph?
În ce fel l-au ajutat încercærile øi suferinﬂele din tinereﬂea lui sæ se pregæteascæ
pentru a deveni profetul restaurærii? Cum v-au ajutat pe dumneavoastræ
încercærile øi suferinﬂele sæ væ pregætiﬂi pentru responsabilitæﬂile ce v-au
fost date?
Atmosfera religioasæ din vestul statului New York a contribuit la pregætirea lui
Când Joseph avea zece ani, familia Smith trecea prin greutæﬂi financiare mari
deoarece recolta fusese slabæ în Vermont trei ani la rând. Dupæ multe dezbateri,
familia s-a mutat în zona Palmyra, New York, unde condiﬂiile pæreau sæ fie mai
prielnice pentru munca la fermæ. În acea perioadæ, avântul religios øi confuzia
erau mari în vestul statului New York, multele biserici care existau disputându-øi
convertiﬂii.
• De ce nu øtia Joseph cærei biserici sæ se alæture? (Vezi Joseph Smith – Istorie
1:5–10.) În ce fel se aseamænæ situaﬂia lui Joseph cu cea a oamenilor de astæzi,
care cautæ sæ øtie adeværul?
• Cum l-a ajutat studiul scripturilor pe Joseph sæ iasæ din aceastæ stare de
confuzie? (Vezi Joseph Smith – Istorie 1:11–12. Expuneﬂi ilustraﬂia cu Joseph
Smith citind din Biblie.) Ce putem învæﬂa din exemplul lui Joseph? (Puteﬂi
sublinia cæ Joseph nu numai cæ a citit scripturile, dar le-a øi cercetat øi a
meditat asupra lor øi le-a pus în practicæ în viaﬂa sa.) Cum v-au ajutat
scripturile în momentele de nevoie sau confuzie?
3. Prima Viziune a anunﬂat restaurarea Evangheliei
Explicaﬂi cæ, într-o dimineaﬂæ de primævaræ, în anul 1820, Joseph Smith s-a dus
în pædurea de lângæ casa sa pentru a se ruga pentru îndrumare.
• În ce fel s-a deosebit rugæciunea lui Joseph din acea dimineaﬂæ de alte rugæciuni
pe care le spusese? (Vezi Joseph Smith – Istorie 1:14.) De ce rugæciunea rostitæ
cu glas tare ne este deseori de ajutor când înælﬂæm dorinﬂele inimilor noastre
cætre Dumnezeu?
• Ce s-a întâmplat când Joseph Smith a început sæ se roage? (Vezi Joseph Smith
– Istorie 1:15.) Cum a fost el eliberat de acel întuneric puternic? (Vezi Joseph
Smith – Istorie 1:16–17. Expuneﬂi ilustraﬂia cu Prima Viziune.) Ce putem
învæﬂa din aceastæ experienﬂæ despre înfrângerea influenﬂei Satanei? De ce este
important sæ continuæm sæ ne rugæm în momentele de întuneric øi încercare?
(Invitaﬂi-i pe membrii clasei sæ împærtæøeascæ experienﬂe în care rugæciunea i-a
ajutat în timpul unor astfel de momente grele.)
• De ce i s-a spus lui Joseph Smith cæ nu trebuia sæ se alæture nici uneia dintre
biserici? (Vezi Joseph Smith – Istorie 1:18–19.)
4. Multe adeværuri au fost revelate în Prima Viziune
Subliniaﬂi faptul cæ vizita fæcutæ lui Joseph Smith de cætre Tatæl øi Fiul are o
bogatæ semnificaﬂie doctrinaræ. Preøedintele Gordon B. Hinckley a spus: „Eu
afirm cæ, în cele câteva minute în care Joseph Smith a fost cu Tatæl øi Fiul, el a
aflat mai multe despre natura lui Dumnezeu, Tatæl Veønic, øi despre Domnul
înviat decât au aflat toate minﬂile învæﬂate în toate discuﬂiile pe care le-au purtat
de-a lungul secolelor“ (Church News, 24 oct. 1998, pag. 6).
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• Care sunt unele dintre adeværurile pe care le putem învæﬂa din Prima Viziune?
(Rezumaﬂi ræspunsurile pe tablæ. Ræspunsurile le-ar putea include pe cele
menﬂionate mai jos.)
a. Dumnezeu Tatæl øi Isus Hristos træiesc.
b. Tatæl øi Fiul sunt fiinﬂe reale, separate, cu trupuri glorificate din carne øi oase.
c. Noi suntem creaﬂi dupæ chipul lui Dumnezeu.
d. Satana øi puterea sa sunt reale, dar puterea lui Dumnezeu este infinit
mai mare.
e. Dumnezeu aude rugæciunile øi le ræspunde øi se îngrijeøte de noi.
f. Nici una dintre bisericile de pe pæmânt nu au plenitudinea Evangheliei
lui Hristos.
g. Revelaﬂia nu a încetat.
Preøedintele David O. McKay, al nouælea preøedinte al Bisericii, a depus mærturie
cæ Prima Viziune „ræspunde tuturor [întrebærilor] referitoare la Dumnezeu øi
personalitatea Sa divinæ... Revelaﬂia pe care El a dat-o copiilor Sæi este claræ.
Interesul Sæu faﬂæ de omenire, arætat prin autoritatea delegatæ omului, este
evidentæ. Viitorul lucrærii este asigurat. Acestea øi alte adeværuri glorioase sunt
clarificate de aceastæ glorioasæ Primæ Viziune“ (Gospel Ideals [1954], pag. 85).
• În timp ce slujea în Cvorumul celor Doisprezece, elder Ezra Taft Benson a spus:
„Faptul cæ Dumnezeu, Tatæl, øi Fiul Sæu, Isus Hristos, i S-au arætat profetului
bæiat este cel mai mare eveniment care s-a produs în aceastæ lume de la învierea
Învæﬂætorului“ (în Conference Report, apr. 1971, pag. 20, sau Ensign, iun. 1971,
pag. 34). De ce este important ca fiecare dintre noi sæ aibæ o mærturie despre
Prima Viziune? Cum v-a binecuvântat viaﬂa mærturia despre Prima Viziune?
Concluzii

Citiﬂi Joseph Smith – Istorie 1:25–26, începând de la cuvintele: „Væzusem cu,
adeværat, o luminæ“. Apoi, prezentaﬂi pe scurt cum Dumnezeu a pregætit
momentul potrivit, locul potrivit øi omul potrivit pentru restaurarea Evangheliei.
Depuneﬂi-væ mærturia despre Prima Viziune øi importanﬂa ei. De asemenea, puteﬂi
împærtæøi urmætoarea mærturie a preøedintelui Gordon B. Hinckley:
„O manifestare foarte specialæ a avut loc, într-o dimineaﬂæ de primævaræ a anului
1820, când Tatæl øi Fiul i-au apærut bæiatului Joseph Smith... Mærturia [despre acea
viziune] a impresionat inimile a milioane de oameni din multe ﬂæri. Adaug
propria mea mærturie, care îmi este datæ de Spirit, øi anume, cæ descrierea fæcutæ
de profet acelui minunat eveniment este adeværatæ, cæ Dumnezeu, Tatæl Veønic, øi
Domnul înviat, Isus Hristos, au avut o discuﬂie cu el tot atât de realæ, personalæ øi
apropiatæ cum sunt discuﬂiile noastre astæzi (Be Thou an Example [1981], pag. 10).

Idei suplimentare
pentru predare

Puteﬂi folosi una dinte urmætoarele idei sau pe amândouæ pentru a completa
planul lecﬂiei sugerat.
1. Prezentæri video
Dacæ dispuneﬂi de caseta video Teachings from the Doctrine and Covenants and
Church History (53933), puteﬂi rula segmentul cu durata de 16 minute „A Search
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for the Truth“. Acest segment prezintæ povestea convertirii lui Wilford Woodruff,
care a devenit al patrulea preøedinte al Bisericii. În el se explicæ apostazia øi
necesitatea restaurærii.
Înainte ca membrii clasei sæ vizioneze aceastæ prezentare, rugaﬂi-i sæ urmæreascæ
cele patru lucruri pe care Wilford Woodruff le-a menﬂionat în timp ce cæuta
adeværata Evanghelie (profeﬂi øi apostoli, autoritatea preoﬂiei, doctrina corectæ
øi rânduielile salvatoare).
Dacæ dispuneﬂi de caseta Doctrine and Covenants and Church History Video
Presentations (53912), puteﬂi rula segmentul cu durata de 10 minute „The First
Vision“.
2. Exemplul dat de Joseph Smith ca tânær
Învæﬂætorii tinerilor pot sublinia faptul cæ Joseph Smith avea numai 14 ani când
a avut Prima Viziune.
• Cum poate fi comportamentul tânærului Joseph Smith un exemplu pentru
tinerii de astæzi? Cum væ poate ajuta exemplul lui Joseph când væ stræduiﬂi
sæ aflaﬂi adeværul? Sau când oamenii se întorc împotriva dumneavoastræ sau
væ ridiculizeazæ? Sau când trebuie sæ luaﬂi hotærâri dificile în faﬂa ridiculizærii?
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„Amin[teøte-ﬂi] de noul legæmânt,
chiar Cartea lui Mormon“

Scop

Sæ îi ajute pe membrii clasei sæ recunoascæ mâna Domnului în dezvæluirea
Cærﬂii lui Mormon øi sæ-i încurajeze sæ studieze Cartea lui Mormon, sæ urmeze
învæﬂæturile ei øi s-o împærtæøeascæ altora.

Pregætire

1. Studiaﬂi, rugându-væ, urmætoarele scripturi øi materiale:
a. Joseph Smith – Istorie 1:27–65; Doctrinæ øi legæminte 3; 5, 10; 17; 20:5–15;
84:54–62;
b. Our Heritage, paginile 5–10.
2. Revedeﬂi materialele pentru aceastæ lecﬂie menﬂionate în Îndrumarul de studiu
pentru membrii clasei (35686). Planificaﬂi moduri în care sæ faceﬂi referire la ele
în timpul lecﬂiei.
3. Rugaﬂi pe un membru al clasei sæ se pregæteascæ pentru a prezenta pe scurt
relatarea despre pierderea manuscrisului de 116 pagini de cætre Martin Harris.
Indicaﬂi acestei persoane sæ consulte titlurile secﬂiunilor 3 øi 10 din D&L øi
primele trei paragrafe ale capitolului „The Work of Translation“ din Our
Heritage, paginile 7–8.
4. Dacæ urmætoarele ilustraﬂii sunt disponibile, pregætiﬂi-væ sæ le folosiﬂi în timpul
lecﬂiei. Moroni i se aratæ lui Joseph Smith în camera sa (62492; Setul de ilustraﬂii
inspirate din scripturi, 404) øi Joseph Smith primeøte plæcile de aur (62012; Setul
de ilustraﬂii inspirate din scripturi, 406).

Sugestii pentru
desfæøurarea lecﬂiei
Activitate pentru
captarea atenﬂiei

În funcﬂie de situaﬂie, folosiﬂi urmætoarea activitate sau una proprie pentru a
începe lecﬂia.
Scrieﬂi urmætoarele cuvinte pe tablæ. Întrebaﬂi-i pe membrii clasei dacæ øtiu ce
înseamnæ aceste cuvinte.
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Explicaﬂi cæ aﬂi scris titlul „Cartea lui Mormon“ în japonezæ, rusæ øi coreeanæ. De la
începuturile sale umile în aceastæ dispensaﬂie, Cartea lui Mormon a binecuvântat
vieﬂile a milioane de oameni din întreaga lume. În aceastæ lecﬂie se trateazæ
miracolul Cærﬂii lui Mormon øi responsabilitatea noastræ de a „inunda pæmântul øi
vieﬂile [noastre] cu Cartea lui Mormon“ (Ezra Taft Benson, în Conference Report,
apr. 1989, pag. 3, sau Ensign, mai 1989, pag. 4).
Discuﬂii øi aplicaﬂii

Selectaﬂi, rugându-væ, materialul pentru lecﬂie care se potriveøte cel mai bine
nevoilor membrilor clasei. Puteﬂi alege sæ predaﬂi lecﬂia pe parcursul a douæ ore.
1. Pregætirea lui Joseph Smith pentru a primi øi a traduce Cartea lui Mormon
• În cei trei ani de dupæ Prima Viziune, Joseph Smith a suferit „persecuﬂii
severe“, dar a ræmas credincios mærturiei sale (Joseph Smith – Istorie 1:27).
Cum putem noi ræmâne credincioøi mærturiilor noastre chiar øi atunci
când suntem persecutaﬂi?
• La vârsta de 17 ani, Joseph a fost vizitat de Moroni. (Dacæ este necesar, explicaﬂi
cæ Moroni a fost ultimul profet care a scris în Cartea lui Mormon øi care a
îngropat plæcile de aur în jurul anului 421 d.H.) Pentru ce se ruga Joseph în
noaptea în care i s-a arætat Moroni? (Vezi Joseph Smith – Istorie 1:28–29.) Ce
putem învæﬂa din exemplul lui Joseph øi cum ne poate fi de folos acest lucru
atunci când ne simﬂim „condamna[ﬂi] din cauza slæbiciunilor øi imperfecﬂiunilor
[noastre]“? (În funcﬂie de situaﬂie, invitaﬂi-i pe membrii clasei sæ spunæ cum i-a
ajutat rugæciunea când au simﬂit cæ L-au dezamægit pe Dumnezeu.)
Rezumaﬂi Joseph Smith – Istorie 1:30–59. Rugaﬂi-i pe membrii clasei sæ citeascæ
versetele selectate cu glas tare. În momentele potrivite, expuneﬂi ilustraﬂia cu
Moroni arætându-se lui Joseph Smith øi ilustraﬂia cu Joseph primind plæcile. De
asemenea, puteﬂi folosi harta 1 de la pagina 302 din acest manual øi de la pagina
29 din Îndrumarul de studiu pentru membrii clasei.
• Când plæcile de aur i-au fost arætate prima datæ lui Joseph Smith, el nu era
pregætit sæ le primeascæ øi sæ le traducæ. Cum l-a pregætit Domnul pe Joseph
sæ primeascæ øi sæ traducæ plæcile? (Vezi Joseph Smith – Istorie 1:33–35, 42,
44–46, 53–54.) Cum v-a pregætit Domnul pe dumneavoastræ (sau cum væ
pregæteøte El acum) pentru a væ îndeplini responsabilitatea? Cum væ puteﬂi
pregæti dumneavoastræ pentru a îndeplini viitoarele responsabilitæﬂi?
• Cum a reacﬂionat tatæl lui Joseph când acesta i-a spus despre vizita lui Moroni?
(Vezi Joseph Smith – Istorie 1:50.) Ce sugereazæ acest lucru despre integritatea
lui Joseph øi încrederea pe care o inspira? De ce este important sæ-i sprijinim
pe membrii familiei noastre în eforturile pe care le fac de a-L urma pe Domnul?
Cum îi putem sprijini mai bine pe membrii familiei øi pe ceilalﬂi sæ Îl urmeze
pe Domnul?
2. Miracolul pæstrærii Cærﬂii lui Mormon
Explicaﬂi cæ Satana a încercat sæ opreascæ ieøirea la ivealæ a Cærﬂii lui Mormon.
El i-a ispitit pe oameni sæ încerce sæ fure plæcile de aur, iar oamenii au continuat
sæ-i persecute pe Joseph Smith øi familia lui (Joseph Smith – Istorie 1:60–61).
Totuøi, Domnul a zædærnicit toate încercærile Satanei de a împiedica apariﬂia Cærﬂii
lui Mormon.
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Un exemplu de pæstrare miraculoasæ a Cærﬂii lui Mormon este situaﬂia în care
unul dintre copiøtii lui Joseph Smith, Martin Harris, a pierdut 116 pagini din
manuscrisul tradus. Rugaﬂi-l pe membrul clasei desemnat sæ prezinte pe scurt
aceastæ relatare (vezi „Pregætire“, punctul 3). Apoi, predaﬂi øi discutaﬂi despre
D&L 3 øi 10, pe care Domnul le-a revelat dupæ pierderea paginilor.
• Dupæ ce 116 pagini din manuscris s-au pierdut, Domnul l-a dojenit pe Joseph
pentru cæ se temea de oameni mai mult decât de Dumnezeu (D&L 3:7). Joseph
øi-a pierdut, pentru o vreme, darul traducerii (D&L 3:14; 10:1–2). În ce fel se
temea Joseph de om mai mult decât de Dumnezeu? Cum pot aræta, uneori,
acﬂiunile noastre cæ ne temem de om mai mult decât de Dumnezeu? (Vezi
D&L 30:1–2. Un exemplu este cedarea noastræ în faﬂa presiunii camarazilor
pentru a face ceva ræu.) Ce putem face pentru a ne depæøi teama de om?
(Câteva ræspunsuri la aceastæ întrebare se gæsesc în D&L 3:8; 10:5.)
• În ce fel a fost evidentæ dragostea Domnului faﬂæ de Joseph dupæ pierderea celor
116 pagini de manuscris? (Vezi D&L 3:8–10; 10:1–3.) Ce experienﬂe v-au arætat
cæ, dacæ sunteﬂi credincioøi, Dumnezeu va fi „cu tine în fiecare moment de
suferinﬂæ“? (D&L 3:8). Ce experienﬂe v-au arætat cæ „Dumnezeu este milostiv“?
(D&L 3:10).
• Care era planul acelora care furaseræ cele 116 pagini de manuscris? (Vezi D&L
10:10–19, 29–33. Dacæ Joseph ar fi retradus materialul pierdut, ei ar fi
modificat cuvintele din manuscris. Ei ar fi comparat originalul modificat cu
retraducerea, încercând sæ arate cæ cele douæ variante se contraziceau.)
• Ce fæcuse deja Domnul, cu secole în urmæ, pentru a zædærnici planul acelora
care furaseræ paginile manuscrisului? (Vezi D&L 10:8–39; vezi, de asemenea,
1 Nefi 9:2–5; Cuvintele lui Mormon 1:3–7. El a prevæzut pierderea acestor
pagini. Cu aproximativ 2.400 de ani în urmæ, El l-a inspirat pe Nefi, care a
scris istoria laicæ a nefiﬂilor pentru a pregæti al doilea set de înregistræri. Setul
al doilea cuprindea o relatare a slujirii nefiﬂilor în aceeaøi perioadæ de timp øi
avea o mai mare valoare doctrinaræ decât primul.
• Ce l-a instruit Domnul pe profet sæ facæ pentru a dejuca planul acelora care
luaseræ manuscrisul? (Vezi D&L 10:40–45. Joseph tradusese cele 116 pagini de
manuscris din istoria laicæ a lui Nefi. Domnul i-a poruncit sæ nu traducæ din
nou materialul, ci sæ traducæ al doilea set de înregistræri al lui Nefi.)
• Ce ne învaﬂæ relatarea privind paginile de manuscris pierdute despre puterea
Domnului? (În timp ce membrii clasei discutæ despre aceastæ întrebare, rugaﬂii sæ citeascæ D&L 3:1–3; 10:14, 43 øi 1 Nefi 9:6.) Cum ne poate ajuta aceastæ
cunoaøtere când ne confruntæm cu neajunsuri øi dezamægiri?
• Rugaﬂi-i pe membrii clasei sæ citeascæ D&L 3:16, 19–20 øi 10:46–52, 60–66. Ce
putem învæﬂa din aceste versete despre scopurile Cærﬂii lui Mormon? Cum sunt
împlinite astæzi aceste scopuri?
3. Martori ai Cærﬂii lui Mormon
• În timp ce Joseph traducea Cartea lui Mormon, el a aflat cæ Domnul avea sæ
permitæ unui numær de trei martori øi altor câﬂiva sæ vadæ plæcile (vezi referirile
la aceøti martori din 2 Nefi 27:12–14 øi Eter 5:1–3). Cine au fost cei trei
martori? (Vezi „Mærturia a trei martori“, Cartea lui Mormon.) Ce li s-a poruncit
lor sæ facæ? (Vezi D&L 5:11–15, 24–25; 17:3, 5.) De ce a fost importantæ
mærturia lor? (Vezi Eter 5:4; D&L 5:16–18; 17:4.)
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Cei trei martori Oliver Cowdery, David Whitmer øi Martin Harris.

Explicaﬂi cæ, pe lângæ cei trei martori, plæcile de aur au fost arætate altor opt
(„Mærturia a opt martori“, Cartea lui Mormon). Toﬂi cei trei martori øi trei dintre
cei opt martori au pæræsit Biserica ulterior. Numai câﬂiva au revenit, dar nici unul
nu a negat vreodatæ mærturia sa despre ceea ce væzuse.
În ultimul sæu an de viaﬂæ, David Whitmer a publicat aceastæ mærturie ca ræspuns
la acuzaﬂiile nedrepte ce i se aduceau:
„Se consemneazæ în Encyclopedia Britannica øi American Encyclopedia cæ eu, David
Whitmer, am negat mærturia pe care am depus-o ca unul dintre cei trei martori
ai divinitæﬂii Cærﬂii lui Mormon øi cæ ceilalﬂi doi martori, Oliver Cowdery øi Martin
Harris, øi-au negat mærturiile despre aceastæ carte. Eu voi spune, încæ o datæ,
întregii omeniri cæ nu am negat niciodatæ acea mærturie sau vreo parte a ei. Eu
depun, de asemenea, mærturie lumii cæ nici Oliver Cowdery, nici Martin Harris
nu au negat vreodatæ, în vreun moment, mærturiile lor. Ei, amândoi, au murit
reafirmând adeværul despre autenticitatea divinæ a Cærﬂii lui Mormon“ (Address
to All Believers in Christ [1887], pag. 8; aøa cum se citeazæ în B. H. Roberts,
A Comprehensive History of the Church, 1:145).
Arætaﬂi cæ øi Salvatorul este martor al Cærﬂii lui Mormon. Citiﬂi D&L 17:6 øi 19:26
împreunæ cu membrii clasei.
• În ce moduri putem fi noi martori ai Cærﬂii lui Mormon? (Vezi Moroni 10:3–5.
Îi puteﬂi invita pe membrii clasei sæ-øi împærtæøeascæ mærturiile despre Cartea
lui Mormon.)
Subliniaﬂi cæ cei trei martori øi cei opt martori au mærturisit despre lucruri pe care
le-au væzut øi le-au auzit. Astæzi, milioane de membri ai Bisericii depun mærturie
despre Cartea lui Mormon pentru cæ ei simt mærturia Duhului Sfânt. În timpul
slujirii în Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, elder Gordon B. Hinckley a spus:
„Tæria Bisericii nu stæ în... miile sale de case de preaslævire din întreaga lume,
nici în universitæﬂile sale... Tæria acestei Biserici stæ în inimile oamenilor ei,
în mærturia øi convingerea individualæ despre adeværul acestei lucræri“ (în
Conference Report, apr. 1973, pag. 73–74, sau Ensign, iulie 1973, pag. 49).
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4. Îndatorirea noastræ de a ne „aminti de noul legæmânt, chiar Cartea lui
Mormon“
• În luna septembrie 1832, profetul Joseph a primit o revelaﬂie în care Domnul a
spus cæ „întreaga Bisericæ [era] sub condamnare“ (D&L 84:55). De ce era Biserica
sub condamnare? (Vezi D&L 84:54–56.) Ce a fost necesar sæ facæ membrii
Bisericii pentru ca acea condamnare sæ fie anulatæ? (Vezi D&L 84:57–58, 60–62.)
Citiﬂi urmætoarele declaraﬂii ale preøedintelui Ezra Taft Benson:
„Dacæ sfinﬂii de la începuturi au fost certaﬂi pentru cæ tratau cu superficialitate
Cartea lui Mormon, este condamnarea noastræ mai micæ dacæ noi facem acelaøi
lucru?“ (în Conference Report, oct. 1986, pag. 4, sau Ensign, nov. 1986, pag.
4–5).
„Domnului nu-I place cum ne purtæm, atenﬂia pe care o acordæm Cærﬂii lui
Mormon, un nou martor pentru Hristos. Noi avem nevoie de ea în casele noastre,
avem nevoie de ea în familiile noastre. A fost scrisæ pentru noi, cei de astæzi“
(Church News, 9 nov. 1986, pag. 10).
• Ce putem face pentru a acorda mai multæ atenﬂie Cærﬂii lui Mormon în viaﬂa
personalæ, în familiile noastre øi în responsabilitæﬂile noastre din Bisericæ? Care
sunt binecuvântærile de care beneficiem, când acordæm atenﬂia cuvenitæ Cærﬂii
lui Mormon? Cum aﬂi fost binecuvântaﬂi prin studierea Cærﬂii lui Mormon?
(Cereﬂi membrilor clasei sæ-øi spunæ pærerea øi rugaﬂi-i sæ citeascæ urmætoarele
citate øi paragraful øase din introducerea la Cartea lui Mormon; vezi, de
asemenea, a treia idee suplimentaræ pentru predare.)
Preøedintele Ezra Taft Benson a declarat:
„Existæ o putere în carte care începe sæ se reverse în vieﬂile dumneavoastræ în
momentul în care începeﬂi sæ studiaﬂi serios cartea. Veﬂi gæsi o putere mai mare
de a rezista ispitei. Veﬂi gæsi puterea de a evita sæ fiﬂi înøelaﬂi. Veﬂi gæsi puterea
de a ræmâne pe cærarea strâmtæ øi îngustæ. Scripturile sunt numite ’cuvintele
vieﬂii’ (D&L 84:85) øi în nici un caz nu sunt mai adeværate decât sunt în cazul
Cærﬂii lui Mormon. Când va începe sæ væ fie foame øi sete de aceste cuvinte,
veﬂi gæsi viaﬂæ din abundenﬂæ tot mai mare... [De asemenea, væ veﬂi bucura de]
dragoste øi armonie mai mare în cæmine, respect mai mare între pærinte øi
copil [øi] de spiritualitate øi neprihænire sporite“.
„Aceste promisiuni“, ne-a asigurat preøedintele Benson, „nu sunt promisiuni
deøarte, ci exact ceea ce profetul Joseph Smith a gândit când a spus cæ aceastæ
Carte a lui Mormon ne va ajuta sæ fim mai aproape de Dumnezeu“ (în
Conference Report, oct. 1986, pag. 6, sau Ensign, nov. 1986, pag. 7).
• Salvatorul ne-a poruncit sæ depunem mærturie despre Cartea lui Mormon pe
întreg pæmântul (D&L 84:62; vezi, de asemenea, urmætorul citat). Ce poate
face fiecare dintre noi pentru a continua acest efort?
Preøedintele Benson a spus: „Este mult timp de când pæmântul ar fi trebuit sæ
fie inundat de Cartea lui Mormon... În aceastæ eræ a mijloacelor electronice øi
a distribuirii în masæ a cuvântului tipærit, Dumnezeu ne va trage la ræspundere
dacæ nu vom ræspândi Cartea lui Mormon într-un mod færæ precedent. Noi
avem Cartea lui Mormon, îi avem pe membri, îi avem pe misionari, avem
resursele øi lumea are nevoie. Acum este timpul!“ (în Conference Report, oct.
1988, pag. 4, sau Ensign, nov. 1988, pag. 4–5).
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Arætaﬂi cæ aceastæ Carte a lui Mormon, tradusæ de un tânær profet în condiﬂii
umile, inundæ cu adeværat pæmântul acum. Cartea lui Mormon sau selecﬂii din
ea au fost publicate în peste 90 de limbi. Au fost tipærite peste 100 de milioane
de exemplare.
Concluzii

Exprimaﬂi-væ recunoøtinﬂa pentru Cartea lui Mormon øi recunoaøteﬂi mâna
Domnului în aducerea la luminæ a cærﬂii. Încurajaﬂi-i pe membrii clasei sæ
acorde o atenﬂie mai mare Cærﬂii lui Mormon în vieﬂile lor.
Depuneﬂi mærturie despre impactul Cærﬂii lui Mormon în viaﬂa dumneavoastræ.

Idei suplimentare
pentru predare

Puteﬂi folosi una sau mai multe dintre urmætoarele idei pentru a completa planul
lecﬂiei sugerat.
1. Profeﬂii biblice pe care Moroni le-a citat lui Joseph Smith
Aøa cum s-a consemnat în Joseph Smith – Istorie 1:36–49, Moroni i-a citat lui
Joseph Smith, de patru ori, urmætoarele profeﬂii biblice. Citiﬂi fiecare profeﬂie
împreunæ cu membrii clasei øi discutaﬂi înﬂelesul øi împlinirea ei.
a. Maleahi 3 (observaﬂi cæ Moroni a citat numai o parte din acest capitol)
b. Maleahi 4 (vezi, de asemenea, Joseph Smith – Istorie 1:37–39)
c. Isaia 11 (vezi, de asemenea, D&L 113:1–6)
d. Faptele apostolilor 3:22–23
e. Ioel 2:28–32
2. Doctrina øi legæmintele: un martor din afaræ al Cærﬂii lui Mormon
Preøedintele Ezra Taft Benson ne-a învæﬂat: „Cu excepﬂia martorilor Cærﬂii lui
Mormon, Doctrina øi legæmintele este pe departe cel mai mare martor din afaræ
øi cea mai mare dovadæ pe care o avem de la Domnul cæ volumul Cartea lui
Mormon este adeværat“ (în Conference Report, apr. 1987, pag. 105, sau Ensign,
mai 1987, pag. 83).
Preøedintele Benson a fæcut referire la 13 secﬂiuni din Doctrina øi legæmintele
care mærturisesc despre Cartea lui Mormon: D&L 1, 3, 5, 8, 10–11, 17–18, 20, 27,
42, 84 øi 135. Puteﬂi studia aceste secﬂiuni în timp ce væ pregætiﬂi pentru predarea
lecﬂiei.
3. Sæ ne apropiem mai mult de Dumnezeu prin Cartea lui Mormon
Profetul Joseph Smith a spus: „Le-am spus fraﬂilor despre Cartea lui Mormon cæ
este cea mai corectæ carte de pe pæmânt øi cheia de boltæ a religiei noastre øi cæ
omul va ajunge mai aproape de Dumnezeu supunându-se învæﬂæturilor ei, decât
ale oricærei alte cærﬂi“ (History of the Church, 4:461).
Preøedintele Ezra Taft Benson a dat acest citat, apoi a întrebat: „Nu existæ ceva în
adâncurile inimilor noastre care tânjeøte sæ ajungæ mai aproape de Dumnezeu,
sæ fie mai asemænætor Lui în viaﬂa de zi cu zi øi sæ simtæ permanent prezenﬂa Sa
alæturi de noi? Dacæ este aøa, atunci Cartea lui Mormon ne va ajuta, mai mult
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decât orice altæ carte, sæ realizæm acest lucru“ (în Conference Report, oct. 1986,
pag. 6, sau Ensign, nov. 1986, pag. 7)
4. „A tradus... prin darul øi puterea lui Dumnezeu“ (D&L 135:3)
Joseph Smith a terminat traducerea Cærﬂii lui Mormon în aproximativ 65 de
zile lucrætoare („I Have a Question“, Ensign, ian. 1988, pag. 46–47). Elder Neal A.
Maxwell, din Cvorumul celor Doisprezece, a comentat despre rapiditatea acestui
proces:
„Un traducætor szu capabil din Japonia, înconjurat de cærﬂi bibliografice,
dicﬂionare øi colegi translatori gata sæ vinæ în ajutor dacæ era nevoie, a arætat
cæ el considera cæ, pe zi, se putea traduce, cu grijæ øi competent, o paginæ. Øi el
retraducea textul din japoneza veche în japoneza modernæ! Peste 50 de învæﬂaﬂi
englezi capabili au muncit timp de øapte ani, folosind traduceri anterioare,
pentru a realiza versiunea regelui Iacov a Bibliei, atingând o medie de o paginæ
preﬂioasæ pe zi. Profetul Joseph Smith traducea uneori 10 pagini pe zi! (vezi
broøura Insights: An Ancient Window [Provo, Utah: Foundation for Ancient
Research and Mormon Studies (F.A.R.M.S.), febr. 1986], pag. 1).
„O a doua minune legatæ de procesul de traducere a Cærﬂii lui Mormon este
aceea cæ, din câte øtim noi, Joseph revenea, revedea sau revizuia rareori ceea ce
fæcuse deja. Traducerea a avut un flux neîntrerupt...
Emma Smith a spus despre acest proces inspirat: ’Dupæ mese sau diverse întreruperi,
[Joseph] începea imediat de unde ræmæsese, færæ a vedea manuscrisul sau færæ a i se
citi vreo parte din el’ („Last Testimony of Sister Emma“, Saints’ Herald, 1 oct. 1879,
pag. 290). O persoanæ care dicteazæ øi a fost întreruptæ trebuie sæ înceapæ, de obicei,
prin a întreba: ’Ei, unde am ræmas?’. Profetul nu proceda astfel!
Dacæ cineva ar inventa un text, ar avea nevoie sæ se verifice permanent, sæ scrie
øi sæ revizuiascæ pentru a pæstra unitatea textului. Dacæ profetul ar fi dictat øi ar fi
revizuit mult, ar fi existat dovezi despre aceasta. Dar nu era nevoie sæ se revizuiascæ
textul primit prin inspiraﬂie divinæ. Oricare ar fi detaliile procesului de traducere,
noi discutæm despre un proces care a fost cu adeværat uimitor!“ („By the Gift and
Power of God“, Ensign, ian. 1997, pag. 39–40).
În timp ce Cartea lui Mormon este tradusæ în multe limbi astæzi, miracolele
continuæ sæ se manifeste. Relataﬂi urmætoarea povestire împærtæøitæ de Priscilla
Sampson-Davis, membræ a Bisericii din Ghana:
„Dupæ aproximativ doi ani de la botezul meu, am avut o viziune... Am væzut
cæ eram la o adunare de împærtæøanie øi cineva în veømânt alb a venit, a stat în
picioare în faﬂa podiumului øi m-a chemat. Am înaintat øi am stat alæturi de el iar,
apoi, el mi-a cerut sæ privesc de jur împrejur feﬂele oamenilor pentru a vedea dacæ
tuturor le place slujba. Am privit øi am spus cæ nu puteam vedea diferenﬂe ale
expresiilor de pe feﬂele lor. Bærbatul în alb mi-a cerut apoi sæ privesc cu atenﬂie. Am
væzut cæ unii dintre cei prezenﬂi în congregaﬂie îøi plecaseræ capetele. Bærbatul m-a
întrebat de ce acele persoane nu cântau împreunæ cu ceilalﬂi. Eu i-am spus cæ ele
nu puteau citi în englezæ, aøa încât nu puteau sæ cânte øi øi-au plecat capetele. El
m-a întrebat dacæ nu mi-ar fi plæcut sæ-mi ajut surorile øi fraﬂii... astfel încât ei sæ se
alæture cântærilor de laudæ adresate Tatælui nostru Ceresc. Deøi øtiam sæ vorbesc
fante [dialectul vorbit de oameni], eu nu øtiam sæ-l scriu foarte bine. Dar nu am
spus nu; am spus cæ voi încerca, cæ mæ voi strædui. Apoi, viziunea a dispærut.
24

Lecﬂia 4

Imediat, m-am ridicat øi am luat hârtie øi un creion øi am început traducerea în
fante a cântecului ’Mântuitorul Israelului’“.
Sora Sampson-Davis a tradus imnurile, câteva broøuri misionare øi manualul
Principiile Evanghelei. Apoi, primind aceastæ însærcinare, ea a ajutat la traducerea
Cærﬂii lui Mormon, a Doctrinei øi legæmintelor øi a Perlei de mare preﬂ. Ea a
spus: „În scripturi, se spune cæ, în ultimele zile, oamenii vor auzi Evanghelia în
propriile [lor] limbi. Aceasta a vrut Domnul sæ fac øi prin harul Sæu am fæcut-o“
(„An Instrument in His Hands“, în „All Are Alike unto God“, ed. E. Dale LeBaron
[1990], pag. 40–42).
5. „Nu alerga mai repede sau nu lucra mai mult decât ai tu tæria“ (D&L 10:4)
• Ce sfat i-a dat Domnul lui Joseph în timp ce acesta se confrunta cu imensa
muncæ de traducere a Cærﬂii lui Mormon? (Vezi D&L 10:4–5.) Cum ne poate
ajuta acest sfat în timp ce ne confruntæm cu însærcinæri sau responsabilitæﬂi
dificile?
6. Prezentæri video
Dacæ dispuneﬂi de caseta video Teachings from the Doctrine and Covenants and
Church History (53933), puteﬂi prezenta „The Works and Designs of God“. Acest
segment de 13 minute prezintæ povestea pierderii celor 116 pagini de manuscris.
Folosiﬂi prezentare video pentru a sublinia cæ „lucrærile, planurile øi intenﬂiile lui
Dumnezeu nu pot fi împiedicate de a fi împlinite øi nici nu pot sæ fie nimicite“
(D&L 3:1). Pentru a discuta acest principiu, folosiﬂi întrebærile din secﬂiunea a
doua a acestei lecﬂii.
Dacæ dispuneﬂi de Doctrine and Covenants and Church History Video Presentations
(53912), puteﬂi prezenta „Parley P. Pratt Finds the Book of Mormon“, un segment
de 11 minute. Dupæ rularea acestuia, adresaﬂi urmætoarele întrebæri:
• Gæsiﬂi în citirea Cærﬂii lui Mormon tot atâta bucurie cât a gæsit Parley P. Pratt
când a citit-o prima oaræ? Ce puteﬂi face pentru ca scriptura Cartea lui Mormon
sæ devinæ o parte mai importantæ a vieﬂii dumneavoastræ? (Puteﬂi propune ca
membrii clasei sæ mediteze în tæcere asupra acestor întrebæri.)
• Cum aﬂi væzut împlinindu-se promisiunile preøedintelui Benson?
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5

„Acesta este spiritul revelaﬂiei“

Scop

Sæ îi ajute pe membrii clasei sæ înﬂeleagæ cum sæ se pregæteascæ pentru a primi
revelaﬂie personalæ øi sæ-i încurajeze sæ facæ acest lucru.

Pregætire

1. Studiaﬂi, rugându-væ, Doctrinæ øi legæminte 6, 8, 9, Joseph Smith – Istorie
1:8–17 øi celelalte scripturi din aceastæ lecﬂie.
2. Revedeﬂi materialele pentru aceastæ lecﬂie menﬂionate în Îndrumarul de studiu
pentru membrii clasei (35686). Planificaﬂi moduri în care sæ faceﬂi referire la ele
în timpul lecﬂiei.
3. Dacæ folosiﬂi activitatea pentru captarea atenﬂiei, pregætiﬂi-væ sæ expuneﬂi
câteva imagini cu profeﬂi primind revelaﬂii, cum sunt Moise øi rugul aprins
(62239; Setul de ilustraﬂii inspirate din scripturi, 107); Bæiatul Samuel chemat
de Domnul (62498; Setul de ilustraﬂii inspirate din scripturi, 111); Daniel
tælmæceøte visul lui Nebucadneﬂar (62531; Setul de ilustraﬂii inspirate din
scripturi, 115); Fratele lui Iared vede degetul Domnului (62478; Setul de
ilustraﬂii inspirate din scripturi, 318); øi Prima Viziune (62470; Setul de
ilustraﬂii inspirate din scripturi, 403). Puteﬂi obﬂine, de asemenea, fotografiile
câtorva membri ai clasei.

Sugestii pentru
desfæøurarea lecﬂiei
Activitate pentru
captarea atenﬂiei

În funcﬂie de situaﬂie, folosiﬂi urmætoarea activitate sau una proprie pentru a
începe lecﬂia.
• Expuneﬂi ilustraﬂii cu profeﬂi (vezi „Pregætire“, punctul 3). Explicaﬂi cæ
ilustraﬂiile înfæﬂiøeazæ ceva similar. Ce anume? (Fiecare înfæﬂiøeazæ un profet
primind revelaﬂie.)
Împærtæøiﬂi urmætoarea declaraﬂie a profetului Joseph Smith: „Dumnezeu nu a
dezvæluit lui Joseph nimic din ce El nu va face cunoscut øi Celor Doisprezece øi
chiar øi cel mai neînsemnat sfânt poate cunoaøte toate lucrurile de îndatæ ce el
va putea sæ le înﬂeleagæ“ (Teachings of the Prophet Joseph Smith, selecﬂii de Joseph
Fielding Smith [1976], pag. 149).
Subliniaﬂi cæ noi nu trebuie sæ fim profeﬂi pentru a primi revelaﬂie de la Domnul.
Deøi noi nu primim revelaﬂii referitoare la conducerea Bisericii, putem primi
revelaﬂii care sæ ne ajute sæ învæﬂæm adeværurile Evangheliei øi sæ ne îndrume în
vieﬂile personale øi în îndeplinirea responsabilitæﬂilor în cæmin øi în Bisericæ. Dacæ
obﬂineﬂi fotografii ale membrilor clasei, expuneﬂi-le alæturi de ilustraﬂiile cu profeﬂi.

Discuﬂii øi aplicaﬂii
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Selectaﬂi, rugându-væ, materialul pentru lecﬂie care se potriveøte cel mai bine
nevoilor membrilor clasei. Discutaﬂi despre modul în care scripturile se pun în

practicæ în viaﬂa zilnicæ. Încurajaﬂi-i pe membrii clasei sæ împærtæøeascæ, pe scurt,
experienﬂe care au legæturæ cu principiile din scripturi, pe care le discutaﬂi.
Explicaﬂi cæ lecﬂiile 5 øi 6 sunt, ambele, despre revelaﬂia personalæ. Doctrina øi
legæmintele ne ajutæ mult sæ înﬂelegem acest subiect important. Punctul central
al acestei lecﬂii este de ce avem nevoie de revelaﬂie personalæ øi cum ne pregætim
s-o primim. Lecﬂia 6 se ocupæ de modul în care putem recunoaøte revelaﬂia
personalæ primitæ de la Duhul Sfânt. Pasajele care trebuie citite pentru ambele
lecﬂii sunt D&L 6, 8 øi 9, care cuprind revelaﬂii pe care Joseph Smith le-a primit
în timp ce traducea Cartea lui Mormon, având pe Oliver Cowdery drept copist.
Deøi contextul din D&L 9 are legæturæ cu încercarea lui Oliver Cowdery de a
traduce Cartea lui Mormon, principiile se aplicæ øi în cazul altor revelaﬂii.
1. Nevoia noastræ de a primi revelaﬂie personalæ
Explicaﬂi cæ una dintre cele mai mari binecuvântæri ale noastre este aceea cæ
cerurile sunt deschise øi Domnul comunicæ permanent cu copiii Sæi prin revelaﬂie.
„Revelaﬂia divinæ este unul dintre cele mai mæreﬂe concepte øi principii ale
Evangheliei lui Isus Hristos, pentru cæ, færæ ea, omul nu putea cunoaøte lucrurile
lui Dumnezeu... Revelaﬂia permanentæ de la Dumnezeu cætre sfinﬂii Sæi... face
posibilæ îndrumarea zilnicæ pe adeværatele cæi øi conduce sufletul credincios
cætre salvarea deplinæ øi veønicæ în împæræﬂia celestialæ... Færæ revelaﬂie, totul ar fi
întâmplare, întuneric øi confuzie“ (Ghidul pentru scripturi, „Revelaﬂie“, pag. 177).
• Elder Boyd K. Packer, din Cvorumul celor Doisprezece, a spus: „Nici unul
dintre noi nu poate supravieﬂui în lumea de astæzi, cu atât mai puﬂin în ce va
deveni ea în curând, færæ inspiraﬂie personalæ“ (în Conference Report, oct.
1991, pag. 29, sau Ensign, nov. 1991, pag. 23). De ce credeﬂi cæ este atât de
importantæ revelaﬂia în zilele noastre? (Ræspunsurile le-ar putea include pe
cele menﬂionate mai jos.)
a. Revelaﬂia personalæ este calea pe care primim mærturiile despre Isus Hristos,
Evanghelia Sa øi chemarea divinæ a lui Joseph Smith.
b. Revelaﬂia personalæ este calea prin care aflæm adeværurile divine.
c. Revelaﬂia personalæ este calea pe care primim îndrumare, ce depæøeøte
înﬂelegerea noastræ limitatæ, pentru a putea ræspunde întrebærilor vieﬂii,
a înfrunta dificultæﬂile øi a lua hotærâri.
• Care sunt unele dintre hotærârile sau situaﬂiile în care ne poate ajuta revelaﬂia
personalæ? (Invitaﬂi-i pe membrii clasei sæ relateze în ce fel i-a ajutat revelaﬂia
personalæ în îndeplinirea responsabilitæﬂilor în familie, în Bisericæ øi în alte
domenii ale vieﬂii lor.)
2. Sæ înﬂelegem ce trebuie sæ facem pentru a primi revelaﬂie
Explicaﬂi cæ este important ca noi sæ înﬂelegem cum sæ ne pregætim pentru a
primi revelaﬂie personalæ. Rugaﬂi-i pe membrii clasei sæ citeascæ urmætoarele
referinﬂe din scripturi, scrise cu litere italice. Apoi, rugaﬂi-i sæ identifice ce ne
învaﬂæ aceste scripturi despre modul în care ne putem pregæti sæ primim revelaﬂie
personalæ (ræspunsurile propuse se aflæ în paranteze). Rezumaﬂi ræspunsurile pe
tablæ. Apoi, discutaﬂi ræspunsurile.
A. Doctrinæ øi legæminte 9:8; Joseph Smith – Istorie 1:8–10. (Meditaﬂi asupra
subiectului.)
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• Ce putem face pentru a medita asupra unei întrebæri?
Îi puteﬂi ruga pe membrii clasei sæ studieze Joseph Smith – Istorie 1:8 pentru a
gæsi afirmaﬂii care sæ arate cum a meditat Joseph Smith asupra întrebærii pe
care øi-a pus-o. Mai jos, sunt menﬂionate câteva afirmaﬂii cheie:
a. „Mintea mea a fost cuprinsæ de reflecﬂii serioase.“
b. „Sentimentele mele erau profunde øi, deseori, emoﬂionante.“
c. „Am participat la unele dintre întâlnirile lor, ori de câte ori am avut ocazia.“
Arætaﬂi cæ Joseph Smith a reflectat îndelung pentru a gæsi ræspuns la întrebarea
despre biserica adeværatæ. De asemenea, el a investit mult timp øi efort,
participând la întruniri, studiind scripturile øi cæutând, timp de peste doi ani,
un ræspuns. Propuneﬂi membrilor clasei ca, în timp ce cautæ revelaﬂie, sæ se
gândeascæ la exemplul dat de Joseph Smith în ceea ce priveøte modul de
examinare a problemelor.
• De ce se aøteaptæ Domnul sæ meditæm asupra problemelor înainte de a primi
revelaﬂie? (Ræspunsurile ar putea fi cæ Domnul doreøte ca noi sæ fim activi,
nu pasivi, în timp ce cæutæm sæ primim revelaﬂie de la El. De asemenea, El se
aøteaptæ ca noi sæ ne folosim libertatea de a alege. Noi creøtem pe mæsuræ ce
folosim darurile øi resursele pe care El ni le-a dat pentru a ne ajuta sæ meditæm
asupra problemelor. Cum v-a ajutat sæ creøteﬂi spiritual meditarea asupra
problemelor?
B. Doctrinæ øi legæminte 138:1–11; Joseph Smith – Istorie 1:11–12. (Reflectaﬂi øi
meditaﬂi asupra scripturilor øi învæﬂæturilor profeﬂilor din zilele din urmæ.) Explicaﬂi
faptul cæ reflectarea asupra scripturilor a fost catalizatorul în cazul ambelor
revelaﬂii consemnate în aceste pagini.
• De ce este important sæ studiem øi sæ meditæm asupra scripturilor când cæutæm
sæ primim revelaﬂie? Cum v-a ajutat studierea scripturilor când aﬂi cæutat sæ
primiﬂi revelaﬂie de la Domnul?
Elder Dallin H. Oaks, din Cvorumul celor Doisprezece, a explicat:
„Citirea scripturilor poate... duce la revelaﬂii curente despre orice [subiect] pe
care Domnul doreøte sæ-l comunice cititorul la momentul respectiv. Noi nu
exageræm când spunem cæ scripturile pot fi Urimul øi Tumimul care ne ajutæ
pe fiecare dintre noi sæ primim revelaﬂie personalæ.
Pentru cæ noi credem cæ citirea scripturilor ne poate ajuta sæ primim revelaﬂii,
suntem încurajaﬂi sæ citim scripturile iar øi iar. În acest fel, obﬂinem acces la
ceea ce Tatæl nostru Ceresc ar dori sæ cunoaøtem øi sæ facem în viaﬂa noastræ
personalæ astæzi. Acesta este un motiv pentru care sfinﬂii din zilele din urmæ
cred în studierea zilnicæ a scripturilor („Scripture Reading and Revelation“,
Ensign, ian. 1995, pag. 8).
C. Doctrinæ øi legæminte 6:5, 14; 8:1; 42:61; 88:63–64. (Cereﬂi de la Domnul cu
credinﬂæ, cu inima sinceræ, cu credinﬂa cæ veﬂi primi.)
Elder Boyd K. Packer a spus: „Nici un mesaj nu apare în scripturi de mai multe
ori, exprimat în mai multe moduri, decât ’Cere øi vei primi’“ (în Conference
Report, oct. 1991, pag. 26, sau Ensign, nov. 1991, pag. 21). Rugæciunea rostitæ
cu credinﬂæ este o parte vitalæ a procesului de primire a revelaﬂiei. Arætaﬂi cæ
majoritatea revelaﬂiilor din Doctrina øi legæmintele sunt ræspunsuri la întrebæri
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pe care profetul Joseph Smith le-a adresat Domnului.
• Ce înseamnæ a „cere cu credinﬂæ“? (D&L 8:1; vezi, de asemenea, 1 Nefi 15:11;
Moroni 10:4).
Urmætoarele întrebæri adresate de preøedintele Spencer W. Kimball ne pot
ajuta sæ înﬂelegem ce înseamnæ sæ ne rugæm cu credinﬂæ: „Folosiﬂi cuvinte
comune øi expresii cliøeu sau væ adresaﬂi din inimæ Domnului? Væ rugaﬂi rar,
deøi ar trebui sæ væ rugaﬂi cu regularitate øi chiar permanent?... Când væ rugaﬂi,
doar vorbiﬂi sau øi ascultaﬂi?... Aduceﬂi mulﬂumiri sau væ rugaﬂi doar pentru a fi
ajutat?“ („Prayer“, New Era, mart. 1978, pag. 17).
• Ce înseamnæ a cere „cu inima sinceræ“? D&L 8:1. (Ræspunsurile le-ar putea
include pe cele menﬂionate la pagina urmætoare.)
a. Noi trebuie sæ cæutæm cu sinceritate sæ înﬂelegem voia Domnului øi sæ cerem
numai acele lucruri care sunt în conformitate cu aceasta.
b. Trebuie sæ ne asiguræm cæ motivele pentru care cerem sunt pure.
c. Trebuie sæ avem o atitudine plinæ de pocæinﬂæ.
• Citiﬂi Joseph Smith – Istorie 1:13–16 împreunæ cu membrii clasei. Ce putem
învæﬂa despre rugæciune din acest pasaj? (Ræspunsurile ar putea fi: importanﬂa
rugæciunii cu glas tare, a îngenuncherii în timpul rugæciunii, exprimærii dorinﬂei
inimii noastre, nu doar rostirea unor cuvinte øi a exercitærii tuturor puterilor
noastre pentru a chema numele lui Dumnezeu.)
• Ce ne promite Domnul dacæ noi cerem cu credinﬂæ, cu inimæ sinceræ? (Vezi
D&L 6:14; 42:61.) Cum au fost împlinite aceste promisiuni în viaﬂa
dumneavoastræ?
D.Doctrinæ øi legæminte 63:23; 76:5–10; 93:1, 28; 101:7–8. (Fiﬂi supuøi øi slujiﬂi-L
pe Dumnezeu.)
• De ce este importantæ supunerea când cæutæm sæ primim revelaﬂie de la
Dumnezeu?
Elder Dallin H. Oaks ne-a învæﬂat: „Calea cætre revelaﬂie este neprihænirea“
(The Lord’s Way [1991], pag. 34). El ne-a învæﬂat, de asemenea: „Nu putem
avea toværæøia Duhului Sfânt – mijlocul prin care se primeøte revelaﬂia
individualæ – dacæ tocmai am pæcætuit sau dacæ suntem furioøi ori dacæ ne
ræzvrætim împotriva autoritæﬂilor alese ale lui Dumnezeu“ („Teaching and
Learning by the Spirit“, Ensign, mart. 1997, pag. 9).
E. Doctrinæ øi legæminte 5:24; 19:23; 112:10; 136:32–33. (Fiﬂi modeøti øi umili.)
• De ce este importantæ umilinﬂa când cæutæm sæ primim revelaﬂie de la
Dumnezeu?
David Whitmer a relatat cæ, într-o dimineaﬂæ, când Joseph Smith se pregætea
sæ reia traducerea Cærﬂii lui Mormon, „s-a întâmplat ceva în casæ øi el a fost
nemulﬂumit din acea cauzæ. Fusese ceva ce fæcuse Emma, soﬂia sa. Oliver øi cu
mine am urcat la etaj, iar Joseph a urcat øi el la scurt timp pentru a continua
traducerea, dar nu a putut sæ facæ nimic. Nu a putut sæ traducæ nici o silabæ.
El a coborât, s-a dus în livadæ øi a înælﬂat rugæciune fierbinte Domnului; a fost
plecat aproximativ o oræ – s-a întors în casæ, i-a cerut iertare Emmei øi apoi a
urcat la etaj, unde ne aflam noi, iar traducerea a continuat færæ dificultate. El
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nu putea sæ facæ nimic dacæ nu era umil øi credincios“ (citat în B. H. Roberts,
A Comprehensive History of the Church, 1:131).
F. Doctrinæ øi legæminte 25:10; 30:2. (Concentraﬂi-væ atenﬂia asupra lucrurilor lui
Dumnezeu øi nu asupra lucrurilor lumii.)
• De ce este important sæ fim preocupaﬂi de „lucrurile lui [Dumnezeu]“ øi nu
de „lucrurile pæmânteøti“ când cæutæm sæ primim revelaﬂie? (D&L 30:2.) Cum
ne putem elibera de preocupærile øi zgomotele lumii când cæutæm sæ primim
revelaﬂie?
Elder Boyd K. Packer ne-a învæﬂat:
„Inspiraﬂia vine mai uøor în condiﬂii în care predominæ pacea. Cuvinte
precum liniøtit, calm, paønic, Alinætor se gæsesc din abundenﬂæ în scripturi...
Lumea devine din ce în ce mai zgomotoasæ. Îmbræcæmintea, aspectul øi
comportamentul sunt tot mai neglijente, neîngrijite øi dezordonate. Muzica
duræ, cu versuri obscene urlate în amplificatoare, în timp ce reflectoarele aruncæ
lumini în culori stridente, caracterizeazæ cæile drogurilor. Diversele variante în
care apar aceste lucruri câøtigæ teren øi influenﬂæ asupra tineretului nostru...
Aceastæ tendinﬂæ cætre mai mult zgomot, mai multæ incitare, mai multe
dispute, mai puﬂinæ rezervare, mai puﬂinæ demnitate, mai puﬂinæ etichetæ nu
este o coincidenﬂæ, nu este nevinovatæ øi nici nevætæmætoare.
Primul ordin pe care îl dæ un comandant care organizeazæ o invazie militaræ
este sæ se bruieze canalele de comunicaﬂie ale acelora pe care intenﬂioneazæ
sæ-i cucereascæ.
Lipsa de respect ræspunde scopurilor adversarului, obstrucﬂionând canalele
delicate ale revelaﬂiei din minte øi spirit“ (în Conference Report, oct. 1991,
pag. 27–28, sau Ensign, nov. 1991, pag. 21–22).
În timp ce slujea în Preøedinﬂia Celor Øaptezeci, elder Neal A. Maxwell ne-a
învæﬂat:
„Îndrumarea divinæ este atât de importantæ... încât trebuie sæ ieøim de pe
fægaøul nostru, sæ ne punem într-o situaﬂie în care poate fi dat acest ajutor
special. Preøedintele David O. McKay a arætat cæ orele dimineﬂii, înainte de a
fi copleøiﬂi de grijile zilei, sunt deosebit de potrivite pentru inspiraﬂie. Alﬂii au
simﬂit cæ solitudinea øi citirea scripturilor pot crea o atmosferæ care sæ conducæ
spre Spirit. În definitiv, citirea cuvintelor lui Hristos, pe care le avem deja în
faﬂæ, este un lucru bun pe care îl putem face înainte de a cere mai mult“
(Wherefore, Ye Must Press Forward [1977], pag. 121).
Concluzii

30

Subliniaﬂi importanﬂa revelaﬂiei personale în viaﬂa noastræ. Depuneﬂi mærturie
despre faptul cæ fiecare membru al Bisericii poate primi revelaﬂie prin Duhul
Sfânt. Încurajaﬂi-i pe membrii clasei sæ se pregæteascæ pentru a primi aceastæ
îndrumare divinæ.

„Eu îﬂi voi spune ﬂie în inima øi
în mintea ta, prin Duhul Sfânt“

Lecﬂia

6

Scop

Sæ îi încurajeze pe membrii clasei sæ înveﬂe sæ recunoascæ revelaﬂia personalæ prin
Duhul Sfânt øi sæ-i încurajeze sæ caute sæ aibæ aceastæ binecuvântare în vieﬂile lor.

Pregætire

1. Studiaﬂi, rugându-væ, Doctrinæ øi legæminte 6, 8, 9, 11 øi celelalte scripturi din
aceastæ lecﬂie.
2. Revedeﬂi materialele pentru aceastæ lecﬂie menﬂionate în Îndrumarul de studiu
pentru membrii clasei (35686). Planificaﬂi moduri în care sæ faceﬂi referire la ele
în timpul lecﬂiei.
3. Dacæ folosiﬂi activitatea pentru captarea atenﬂiei, aduceﬂi la oræ un aparat de
radio.

Sugestii pentru
desfæøurarea lecﬂiei
Activitate pentru
captarea atenﬂiei

În funcﬂie de situaﬂie, folosiﬂi urmætoarea activitate sau una proprie pentru a
începe lecﬂia.
• Arætaﬂi clasei un aparat de radio, dar nu-l porniﬂi. De ce nu putem auzi ce se
transmite?
• Porniﬂi radioul dar nu selectaﬂi un program. Ce trebuie sæ facem înainte de
a auzi clar un post de radio? Ce comparaﬂie se poate face între ascultarea
Duhului Sfânt øi gæsirea unui post de radio? (Efortul de a cæuta îndrumarea
Duhului Sfânt se poate compara cu pornirea aparatului radio. A face ceea
ce este necesar pentru a primi øoaptele Duhului Sfânt se poate compara cu
selectarea unui post de radio sau repararea radioului, dacæ este necesar.)
Explicaﬂi cæ menirea acestei lecﬂii este sæ-i ajute pe membrii clasei sæ înveﬂe cum
sæ recunoascæ revelaﬂia personalæ primitæ de la Duhul Sfânt.

Discuﬂii øi aplicaﬂii

Selectaﬂi, rugându-væ, materialul pentru lecﬂie care se potriveøte cel mai bine
nevoilor membrilor clasei. Discutaﬂi despre modul în care scripturile sunt puse
în practicæ în viaﬂa zilnicæ. Încurajaﬂi-i pe membrii clasei sæ împærtæøeascæ
experienﬂe care au legæturæ cu principiile din scripturi pe care le discutaﬂi.
Amintiﬂi membrilor clasei cæ aceasta este a doua lecﬂie despre revelaﬂia personalæ. În
lecﬂia 5 s-a discutat despre cum sæ ne pregætim pentru a primi revelaﬂie personalæ.
În aceastæ lecﬂie se discutæ despre cum sæ recunoaøtem revelaﬂia personalæ.
1. Sæ înﬂelegem modul în care Duhul Sfânt comunicæ cu noi
Explicaﬂi cæ revelaﬂia poate fi primitæ în multe moduri. Unele dintre acestea
sunt apariﬂiile Domnului sau ale mesagerilor Sæi, glasul Domnului sau glasurile
mesagerilor Sæi, viziuni øi vise. Totuøi, în general, primim revelaﬂie când Duhul
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Sfânt comunicæ gânduri minﬂii noaste øi sentimente inimii noastre. Duhul Sfânt
este un membru al Dumnezeirii. El este revelatorul care ne învaﬂæ, ne alinæ, ne
avertizeazæ, ne întæreøte øi ne îndrumæ.
Explicaﬂi cæ Duhul Sfânt comunicæ cu noi într-o varietate de moduri. Rugaﬂi-i
pe membrii clasei sæ citeascæ urmætoarele referinﬂe din scripturi, scrise cu litere
italice. Apoi, rugaﬂi-i sæ identifice ce ne învaﬂæ aceste scripturi despre modul în
care Duhul Sfânt comunicæ cu noi (ræspunsurile propuse se aflæ în paranteze).
Rezumaﬂi ræspunsurile pe tablæ. Apoi, discutaﬂi ræspunsurile.
A. Doctrinæ øi legæminte 8:2-3; 85:6. (El foloseøte un glas slab, liniøtit pentru a
comunica minﬂilor øi inimilor noastre.) Vezi, de asemenea, 1 Regi 19:12; 1 Nefi
17:45; Helaman 5:30.
Elder Dallin H. Oaks, din Cvorumul celor Doisprezece, ne-a învæﬂat: „Se primesc
viziuni. Se aud glasuri de dincolo de væl. Øtiu acest lucru. Dar aceste experienﬂe
sunt rare... Majoritatea revelaﬂiilor pe care le primesc conducætorii øi membrii
Bisericii vin prin glasul slab, calm sau printr-un sentiment øi nu printr-o viziune
sau un glas care rosteøte anumite cuvinte pe care le putem auzi. Eu depun mærturie
despre realitatea acestui fel de revelaﬂie, a cærei experienﬂæ am ajuns sæ o cunosc
bine, sæ o træiesc chiar zilnic, pentru cæ mæ ghideazæ în lucrarea Domnului“
(„Teaching and Learning by the Spirit“, Ensign, mart. 1997, pag. 14).
Elder Boyd K. Packer, din Cvorumul celor Doisprezece, ne-a învæﬂat: „Aceste
comunicæri spirituale delicate nu le vedem cu ochii noøtri øi nici nu le auzim cu
urechile noastre. Øi, chiar dacæ este vorba despre un glas, este un glas care mai
mult se simte decât se aude“ (That All May Be Edified [1982], pag. 335).
• De ce este important sæ înﬂelegem acest principiu al modului de comunicare al
Duhului Sfânt? Care este pericolul aøteptærii unei comunicæri divine care sæ se
producæ în moduri mai dramatice sau spectaculoase?
Elder Dallin H. Oaks a avertizat:
„Unii [oameni] cautæ numai manifestærile mari care sunt consemnate în
scripturi øi nu reuøesc sæ recunoascæ glasul slab, calm care le este dat... Trebuie
sæ øtim cæ Domnul vorbeøte rareori cu glas tare. Mesajul Sæu vine aproape
întotdeauna în øoaptæ...
Pentru cæ nu înﬂeleg aceste principii ale revelaﬂiei, unii oameni amânæ
recunoaøterea mærturiei lor pânæ când ajung sæ træiascæ experienﬂa unui
eveniment miraculos. Ei nu înﬂeleg cæ, pentru majoritatea oamenilor...
dobândirea unei mærturii nu este un eveniment, ci un proces (Ensign,
mart. 1997, pag. 11–12, 14).
B. Doctrinæ øi legæminte 6:15; 11:13–14. (El ne lumineazæ mintea.)
• În ce fel ne lumineazæ mintea Spiritul?
Ræspunsurile ar putea fi cæ Spiritul ne poate lumina mintea cu idei sau
cunoøtinﬂe noi, scurte momente de inspiraﬂie øi sentimente puternice sau
impresii (vezi, de exemplu, D&L 128:1). Profetul Joseph Smith ne-a învæﬂat cæ
revelaﬂia poate veni sub forma „unor idei apærute brusc“, care curg în minﬂile
noastre ca „inteligenﬂæ puræ“ (Teaching of the Prophet Joseph Smith, selecﬂii de
Joseph Fielding Smith [1976], pag. 151).
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Invitaﬂi-i pe membrii clasei sæ povesteascæ experienﬂe în care Duhul Sfânt le-a
luminat mintea cu idei sau cunoøtinﬂe noi, scurte momente de inspiraﬂie ori
sentimente puternice sau impresii.
C. Doctrinæ øi legæminte 6:22–23. (El ne aduce pacea în minte.)
Explicaﬂi faptul cæ Oliver Cowdery a locuit o perioadæ de timp în casa pærinﬂilor
lui Joseph Smith, înainte de a-l cunoaøte pe profet. În aceastæ perioadæ de timp,
Oliver s-a rugat øi a primit asigurarea plinæ de pace cæ chemarea øi munca lui
Joseph aveau sursæ divinæ. Oliver a plecat apoi la Harmony, Pennsylvania, øi øi-a
început munca de copist al traducerii Cærﬂii lui Mormon fæcute de Joseph. La
scurt timp dupæ aceea, Oliver a dorit o „altæ mærturie“ despre asigurarea pe care
o primise înainte (D&L 6:22).
• Ce a dezvæluit Domnul lui Oliver Cowdery despre dorinﬂa sa de a primi o „altæ
mærturie“ despre misiunea divinæ a profetului? (Vezi D&L 6:22–23.) Invitaﬂi-i
pe membrii clasei sæ relateze experienﬂe în care Spiritul le-a adus pace în minte.
Cum putem deveni mai încrezætori în pacea pe care Spiritul o aduce în mintea
noastræ?
D.Doctrinæ øi legæminte 9:7–8. (El poate face ca inima sæ ardæ în noi.) Vezi, de
asemenea, Luca 24:32.
Arætaﬂi cæ, deøi D&L 9 se referæ la încercarea lui Oliver Cowdery de a traduce
Cartea lui Mormon, principiile sunt valabile øi în cazul revelaﬂiei personale.
Subliniaﬂi cæ faptul cæ inima ne arde în piept este numai una dintre cæile prin
care Duhul Sfânt poate comunica cu noi. Puteﬂi folosi urmætoarele citate pentru
a-i ajuta pe membrii clasei sæ înﬂeleagæ acest mod de comunicare a Spiritului.
Preøedintele Boyd K. Packer a explicat: „Aceastæ inimæ care arde în piept nu este
numai o senzaﬂie fizicæ. Este foarte asemænætoare cu o luminæ care stræluceøte în
fiinﬂa dumneavoastræ“ (în Conference Report, oct. 1994, pag. 77, sau Ensign,
nov. 1994, pag. 60).
Elder Dallin H. Oaks a spus: „Am întâlnit persoane care mi-au spus cæ nu au avut
niciodatæ o mærturie din partea Duhului Sfânt pentru cæ nu au simﬂit niciodatæ
cæ „inima arde în“ ele. Ce înseamnæ „inima arde în tine“? Trebuie sæ fie o
senzaﬂie de cælduræ caloricæ, precum arderea produsæ prin combustie? Dacæ
înseamnæ aceasta, eu nu am simﬂit niciodatæ cæ inima arde în mine. Desigur,
cuvântul „arde“ din aceastæ scripturæ înseamnæ un sentiment de alinare øi
seninætate“ (Ensign, mart. 1997, pag. 13).
E. Doctrinæ øi legæminte 98:12. (El reveleazæ deseori lucrurile „rând dupæ rând, precept
dupæ precept“ øi nu totul odatæ.)
Explicaﬂi cæ, uneori, noi primim revelaﬂie în funcﬂie de mæsura în care suntem
pregætiﬂi s-o primim. Pe mæsuræ ce suntem mai pregætiﬂi, ni se reveleazæ mai
mult. Elder Richard G. Scott, din Cvorumul celor Doisprezece, ne-a învæﬂat:
„Când cæutæm inspiraﬂie care sæ ne ajute sæ luæm hotærâri, Domnul ne dæ
îndemnuri blânde. Acestea ne cer sæ gândim, sæ ne exercitæm credinﬂa, sæ
muncim, sæ luptæm uneori øi sæ acﬂionæm. Se întâmplæ rareori ca ræspunsul la o
problemæ deosebit de importantæ sau complexæ sæ vinæ în întregime, o datæ. Cel
mai adesea, acesta vine câte o parte, pe rând, færæ ca finalul sæ poatæ fi întrezærit“
(în Conference Report, oct. 1989, pag. 40, sau Ensign, nov. 1989, pag. 32).
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Invitaﬂi-i pe membrii clasei sæ împærtæøeascæ experienﬂe referitoare la modul în
care au primit îndrumare divinæ rând cu rând sau pas cu pas.
2. Avertismente privind revelaﬂia personalæ
Rugaﬂi-i pe membrii clasei sæ citeascæ urmætoarele referinﬂe din scripturi, scrise cu
litere italice. Apoi, rugaﬂi-i sæ identifice avertismentul pe care aceste scripturi îl
dau în legæturæ cu revelaﬂia personalæ (ræspunsurile propuse se aflæ în paranteze).
Rezumaﬂi ræspunsurile pe tablæ.
A. Doctrinæ øi legæminte 109:44. (Noi trebuie sæ ne rugæm pentru ca voia Domnului sæ
se împlineascæ – øi sæ dorim sæ ne supunem voinﬂa voinﬂei Lui.) Vezi, de asemenea,
Matei 6:10.
• De ce este important sæ ne supunem voinﬂa voinﬂei lui Dumnezeu când
cæutæm sæ primim revelaﬂie personalæ?
• Cum putem sæ înﬂelegem când ræspunsul lui Dumnezeu este „nu“?
(Ræspunsurile ar putea fi cæ avem sentimente negative, sentimente de
confuzie, de îngrijorare øi neliniøte sau o „amorﬂealæ a gândurilor“ [D&L 9:9].
Invitaﬂi-i pe membrii clasei sæ împærtæøeascæ experienﬂe în care au avut astfel
de sentimente.)
• Cum trebuie sæ reacﬂionæm când unei rugæciuni sincere, referitoare la ceva ce
ne dorim foarte mult, nu i se ræspunde în felul în care dorim? Cum ne pot
ajuta astfel de experienﬂe?
B. Doctrinæ øi legæminte 88:68. (Trebuie sæ ne amintim cæ revelaﬂia va veni în
momentul øi în modul stabilite de Domnul.)
Explicaﬂi cæ nu primim întotdeauna revelaﬂii în momentul øi în modul în care le
aøteptæm. Dacæ încercæm sæ forﬂæm primirea revelaﬂiei în momentul øi în modul
în care dorim noi, am putea fi induøi în eroare. Elder Dallin H. Oaks ne-a învæﬂat:
„Domnul ne va vorbi prin Spirit în momentul øi în modul alese de El. Mulﬂi
oameni nu înﬂeleg acest principiu. Ei cred cæ, atunci când vor ei øi când consideræ
ei cæ este timpul, pot face apel la Domnul øi El le va ræspunde imediat, întocmai
în modul indicat de ei. Revelaﬂia nu se primeøte în acest fel...
Principiul enunﬂat în [D&L 88:68] se aplicæ fiecærei comunicæri de la Tatæl nostru
Ceresc: ’Va fi la timpul ales de El øi în felul Lui øi potrivit voinﬂei Lui’. Noi nu
putem forﬂa lucrurile spirituale“ (Ensign, mart. 1997, pag. 10–11).
C. Doctrinæ øi legæminte 28:2, 6–7; 43:2–4. (Noi primim revelaﬂie în conformitate cu
slujirea øi responsabilitæﬂile noastre.)
Profetul Joseph Smith ne-a învæﬂat: „Este împotriva ordinii lui Dumnezeu ca
oricare membru al Bisericii sau oricine sæ primeascæ instrucﬂiuni pentru cei cu
autoritate mai mare decât a lor înøiøi“ (Teachings of the Prophet Joseph Smith,
pag. 21).
Cu puﬂin timp înainte de chemarea sa ca apostol, Dallin H. Oaks a explicat: „Casa
Tatælui nostru Ceresc este o casæ a ordinii... Numai preøedintele Bisericii primeøte
revelaﬂie cum sæ îndrume întreaga Bisericæ... Persoana care primeøte revelaﬂie
pentru episcopie este episcopul... Fiecare persoanæ poate primi revelaﬂie care sæ-i
ghideze propria viaﬂæ. Dar când o persoanæ urmæreøte sæ obﬂinæ revelaﬂie pentru

34

Lecﬂia 6

o altæ persoanæ din afara zonei ei de responsabilitate – un astfel de membru al
Bisericii care cere sæ aibæ revelaﬂie pentru a ghida întreaga Bisericæ sau o persoanæ
care cere sæ aibæ revelaﬂie pentru a ghida o altæ persoanæ asupra cæreia nu are
autoritate sæ prezideze, potrivit ordinii din Bisericæ – puteﬂi fi siguri cæ o astfel de
revelaﬂie nu este de la Domnul“ („Revelation“, New Era, sept. 1982, pag. 45–46).
• De ce este important acest principiu în guvernarea Bisericii? De ce este
important sæ-l înﬂelegem în relaﬂia noastræ cu alte persoane? (Dacæ este
indicat pentru clasa dumneavoastræ, puteﬂi folosi a doua idee suplimentaræ
pentru predare pentru a folosi unul dintre modurile propuse de desfæøurare
a discuﬂiilor.)
D.Doctrinæ øi legæminte 11:12–14; 50:23–24. (Noi trebuie sæ discernem dacæ revelaﬂia
este sau nu de la Dumnezeu.)
Explicaﬂi cæ este important pentru noi sæ discernem dacæ revelaﬂia este cu adeværat
de la Dumnezeu. Uneori, ceea ce credem cæ este revelaﬂie ar putea fi o proiectare a
propriilor noastre dorinﬂe. Iar, alteori, revelaﬂiile false pot veni de la Satana.
• Cum putem discerne dacæ o revelaﬂie vine de la Dumnezeu? (Vezi D&L
11:12–14; 50:23–24. Ræspunsurile ar putea fi cæ revelaﬂiile de la Dumnezeu vor
fi în conformitate cu scriptura øi sfatul profeﬂilor în viaﬂæ. Acestea vor duce la
creøtere spiritualæ. Ele nu ne vor determina sæ facem ceva ce este contrar
principiilor neprihænirii.)
Prima Preøedinﬂie a spus: „Când... inspiraﬂia transmite ceva care nu este în
armonie cu revelaﬂiile acceptate ale Bisericii sau care este contrar hotærârilor
autoritæﬂilor sale constituite, sfinﬂii din zilele din urmæ pot øti cæ aceasta nu
este de la Dumnezeu, oricât de plauzibilæ ar putea pærea... Orice este în
dezacord cu ceea ce vine de la Dumnezeu prin capul Bisericii nu trebuie primit
ca fiind ceva cu autoritate sau demn de încredere“ (în James R. Clark, comp.,
Messages of the First Presidency of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints,
6 volume [1965–1975], 4:285).
3. Când nu se primeøte revelaﬂie sau ea nu este recunoscutæ
• Ce trebuie sæ facem când nu primim revelaﬂie personalæ atunci când dorim
noi? (Ræspunsurile le-ar putea include pe cele menﬂionate mai jos.)
a. Aveﬂi ræbdare øi continuaﬂi sæ aøteptaﬂi, cu credinﬂæ, sæ primiﬂi de la Domnul
(D&L 98:2). El va ræspunde la timpul ales de El. Exercitarea ræbdærii væ va
ajuta sæ creøteﬂi spiritual øi va dezvolta pioøenia. Puteﬂi citi al doilea paragraf
al scrisorii care este citatæ în Declaraﬂia oficialæ 2 (paginile 293–294 din
Doctrina øi legæmintele), arætând cæ pânæ øi profeﬂii trebuie sæ exercite
ræbdarea atunci când cautæ îndrumare divinæ.
b. Sæ ne mærim eforturile pentru a avea armonie spiritualæ, astfel încât sæ
putem primi øi sæ recunoaøtem øoaptele Spiritului.
c. Sæ ne mærim eforturile de a studia øi a ne ruga, înﬂelegând cæ nu am fæcut
acest lucru atât timp, cu atâta credinﬂæ øi cu atâta sinceritate cât ar fi trebuit.
d. Sæ ne supunem cu mai multæ credinﬂæ poruncilor (Isaia 59:2).
e. Sæ læsæm deoparte problema pentru o vreme. Momente de inspiraﬂie apar
când ne aøteptæm mai puﬂin, când mintea noastræ nu mai este preocupatæ
peste mæsuræ de problema respectivæ.
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f. Sæ înﬂelegem cæ este posibil sæ cerem sfat în probleme pe care trebuie sæ le
hotærâm singuri, folosind cea mai bunæ judecatæ de care suntem în stare,
bazatæ pe studiu øi raﬂionament. În aceste situaﬂii, este posibil ca Domnul sæ
ne lase sæ decidem singuri (vezi exemplele din D&L 58:25–28; 60:5; 61:22;
62:5). Deseori, Domnul ne permite sæ luæm propriile decizii în dreptate.
g. Sæ apreciem dacæ am primit deja un ræspuns, dar nu l-am acceptat pentru
cæ nu era ceea ce am sperat sau am aøteptat. Dacæ insistæm asupra a ceea ce
vrem noi, am putea anula posibilitatea de comunicare a Spiritului cu noi.
Elder Boyd K. Packer ne-a sfætuit:
„Uneori, væ luptaﬂi cu o problemæ øi nu primiﬂi ræspuns. Ce ar putea fi greøit?
S-ar putea sæ nu fie nici o greøealæ din partea dumneavoastræ. S-ar putea sæ nu
fi fæcut lucrurile corecte un timp suficient de îndelungat. Aduceﬂi-væ aminte cæ
nu puteﬂi forﬂa lucrurile spirituale. Uneori, suntem confuzi numai pentru cæ
nu acceptæm sæ primim un ræspuns negativ...
Læsaﬂi întrebærile dificile în urmæ øi continuaﬂi-væ viaﬂa. Meditaﬂi øi rugaﬂi-væ în
liniøte øi cu insistenﬂæ în legæturæ cu acestea.
Este posibil ca ræspunsul sæ nu vinæ ca un fulger. Poate veni ca o scurtæ inspiraﬂie
aici øi una dincolo, ’rând dupæ rând, precept dupæ precept’ (D&L 98:12).
Unele ræspunsuri vor veni în urma citirii scripturilor, altele ascultând anumiﬂi
vorbitori. Øi, uneori, când este important, altele vor veni prin inspiraﬂie foarte
directæ øi puternicæ. Îndemnurile vor fi clare øi inconfundabile“ (în
Conference Report, oct. 1979, pag. 29–30, sau Ensign, nov. 1979, pag. 21).
Concluzii

Idei suplimentare
pentru predare

Subliniaﬂi faptul cæ fiecare dintre noi are privilegiul øi responsabilitatea de a
învæﬂa sæ vorbeascæ fluent limba Spiritului. Încurajaﬂi-i pe membrii clasei sæ facæ
efortul necesar pentru a primi øi a recunoaøte øoaptele Duhului Sfânt. Depuneﬂi
mærturie cæ, în timp ce ne pregætim øi ascultæm cu atenﬂie, noi vom primi
„revelaﬂie dupæ revelaﬂie“ prin Duhul Sfânt (D&L 42:61).

1. Sæ-i învæﬂæm pe copii despre revelaﬂia personalæ
Dacæ predaﬂi adulﬂilor, puteﬂi discuta despre cum se poate preda copiilor principiul
revelaﬂiei personale.
2. Avertisment privind revelaﬂia referitoare la cæsætorie
Urmætorul avertisment din partea elderului John H. George, din Cei Øaptezeci,
explicæ un principiu important al cæutærii îndrumærii divine cu privire la persoana
cu care sæ væ cæsætoriﬂi:
„Aø vrea... sæ væ avertizez cæ nu puteﬂi primi revelaﬂie unilateralæ de la Dumnezeu
în ceea ce priveøte cæsætoria eternæ. Numai dacæ ambele pærﬂi împærtæøesc aceleaøi
sentimente, puteﬂi avea siguranﬂa cæ sunt de la Domnul. Aceia care încearcæ sæ
introducæ voinﬂa altei persoane în øablonul presupusei lor revelaﬂii fac un mare
deserviciu lor înøiøi øi prietenilor lor“ („What Are You Doing Here?“, New Era,
ian. 1987, pag. 37–38).
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3. Primirea mærturiei de cætre preøedintele Joseph F. Smith
Împærtæøiﬂi relatarea preøedintelui Joseph F. Smith despre modul în care a primit
mærturia sa:
„În copilærie, când am început slujirea, obiønuiam sæ ies în aer liber øi sæ-L rog pe
Domnul sæ-mi arate lucruri minunate, pentru ca sæ pot primi o mærturie. Dar
Domnul mi-a ascuns minunile øi mi-a arætat adeværul, rând dupæ rând, precept
dupæ precept, aici puﬂin øi dincolo puﬂin, pânæ când m-a fæcut sæ cunosc adeværul
din creøtet pânæ în tælpi øi pânæ când øovæiala øi teama au fost cu totul øterse din
mine. Pentru a face aceasta, nu a trebuit sæ-øi trimitæ un înger din ceruri, nici nu a
trebuit sæ vorbeascæ prin trompeta unui arhanghel. El mi-a dat mærturia pe care o
am prin øoaptele glasului slab øi blând al Spiritului Dumnezeului celui Viu. Øi, pe
baza acestui principiu øi prin aceastæ putere, el va da tuturor copiilor oamenilor
cunoaøtere a adeværului“ (Gospel Doctrine, ed. a 5-a [1939], pag. 7).
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„Primele principii øi
rânduieli ale Evangheliei“

Scop

Sæ îi ajute pe membrii clasei sæ înﬂeleagæ øi sæ caute binecuvântærile pe care le
aduc primele principii øi rânduieli ale Evangheliei: credinﬂa în Domnul Isus
Hristos, pocæinﬂa, botezul øi confirmarea.

Pregætire

1. Studiaﬂi, rugându-væ, scripturile din aceastæ lecﬂie.
2. Revedeﬂi materialele pentru aceastæ lecﬂie menﬂionate în Îndrumarul de studiu
pentru membrii clasei (35686). Planificaﬂi moduri în care sæ faceﬂi referire la ele
în timpul lecﬂiei.
3. Dacæ dispuneﬂi de urmætoarele ilustraﬂii, expuneﬂi-le în faﬂa clasei înainte de
a începe lecﬂia: Domnul Isus Hristos (62572; Setul de ilustraﬂii inspirate din
scripturi, 240); Botezul (Setul de ilustraﬂii inspirate din scripturi, 601); øi Darul
Duhului Sfânt (Setul de ilustraﬂii inspirate din scripturi, 602).
4. Dacæ folosiﬂi activitatea pentru captarea atenﬂiei, aduceﬂi la oræ o bucatæ de
material textil pe care sæ o folosiﬂi pentru a lega la ochi o persoanæ).

Sugestii pentru
desfæøurarea lecﬂiei
Activitate pentru
captarea atenﬂiei

În funcﬂie de situaﬂie, folosiﬂi urmætoarea activitate sau una proprie pentru a
începe lecﬂia.
Rugaﬂi pe un membru al clasei sæ vinæ în faﬂa clasei. Legaﬂi-l la ochi pe cel care
s-a oferit voluntar øi rugaﬂi-l sæ scrie urmætoarea propoziﬂie pe tablæ: Isus este
lumina lumii. Scoateﬂi-i bucata de material textil øi rugaﬂi persoana sæ scrie din
nou aceeaøi propoziﬂie pe tablæ. Rugaﬂi apoi persoana sæ se aøeze.
• În ce fel se aseamænæ pæcatul cu legarea la ochi? În ce fel se aseamænæ
exercitarea credinﬂei în Isus Hristos øi pocæirea de pæcate cu îndepærtarea
pânzei? Ce putem vedea mai clar când ne pocæim?
Explicaﬂi cæ, în aceastæ lecﬂie, se discutæ despre primele principii øi rânduieli ale
Evangheliei. Prin credinﬂæ, pocæinﬂæ, botez øi darul Duhului Sfânt, avem o mai
mare capacitate de a ne vedea calea eternæ øi scopul etern în timp ce ne aflæm
în viaﬂa muritoare.

Discuﬂii øi aplicaﬂii

Selectaﬂi, rugându-væ, materialul pentru lecﬂie care se potriveøte cel mai bine
nevoilor membrilor clasei. Puteﬂi alege sæ predaﬂi lecﬂia pe parcursul a douæ
perioade de predare.
Explicaﬂi cæ Domnul a restaurat Evanghelia prin profetul Joseph Smith „rând
dupæ rând, precept dupæ precept“ (D&L 128:21). Unele dintre primele adeværuri
ce trebuiau restaurate au fost primele principii øi rânduieli ale Evangheliei.
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Invitaﬂi un membru al clasei sæ recite al patrulea articol de credinﬂæ. Notaﬂi pe
tablæ primele principii øi rânduieli ale Evangheliei.
1. Credinﬂa în Domnul Isus Hristos este primul principiu al Evangheliei
Arætaﬂi cæ restaurarea Evangheliei a început cu un act de credinﬂæ din partea lui
Joseph Smith (Joseph Smith – Istorie 1:11–14). Apariﬂia lui Moroni s-a produs tot
ca ræspuns la un act de credinﬂæ al lui Joseph, care a consemnat cæ el avea
„deplinæ încredere cæ [va] obﬂine o manifestare divinæ“ în timp ce se ruga pentru
iertare (Joseph Smith – Istorie 1:29).
• Ce înseamnæ a avea credinﬂæ în Isus Hristos? De ce este important ca Isus Hristos
sæ se afle în centrul credinﬂei noastre?
• În ce fel ne putem întæri credinﬂa în Isus Hristos? (Vezi D&L 19:23; 88:118;
Alma 32:27. Subliniaﬂi faptul cæ noi ne întærim credinﬂa treptat, nu printr-o
singuræ experienﬂæ. Arætaﬂi, de asemenea, cæ trebuie sæ ne hrænim credinﬂa
permanent pentru a o pæstra puternicæ.) În funcﬂie de situaﬂie, invitaﬂi-i pe
membrii clasei sæ împærtæøeascæ experienﬂe care i-au ajutat sæ-øi întæreascæ
credinﬂa în Hristos.
• Care sunt câteva dintre situaﬂiile din viaﬂa de zi cu zi care ne cer sæ ne
exercitæm credinﬂa în Hristos? Cum v-a ajutat credinﬂa sæ depæøiﬂi descurajarea,
slæbiciunea sau alte dificultæﬂi? Cum ne poate întæri relaﬂiile cu alﬂii credinﬂa în
Hristos? (Discutaﬂi despre anumite tipuri de relaﬂii, cum ar fi cea cu soﬂul sau
soﬂia, cu un copil, pærinte, un membru al episcopiei sau un vecin.)
• Cum ne putem dovedi credinﬂa în Hristos? (Vezi D&L 20:69; Iacov 2:14–17.)
În ce fel credinﬂa în Hristos ne influenﬂeazæ dorinﬂa de a face fapte bune?
• Citiﬂi D&L 8:10 împreunæ cu membrii clasei. Ce putem realiza færæ credinﬂæ?
Ce putem realiza cu credinﬂæ? (Pentru a afla câteva ræspunsuri la aceastæ
întrebare, vezi D&L 35:9; 42:48–51; 63:9–11; Moroni 7:33.) În ce fel aﬂi væzut
manifestându-se puterea credinﬂei?
• Unul dintre mesajele frecvent repetate în Doctrina øi legæmintele este
importanﬂa rugæciunii rostitæ cu credinﬂæ. De exemplu, în D&L 10:46:52,
Domnul spune cæ a fost pæstratæ Cartea lui Mormon pentru cæ profeﬂii din
vechime au avut „credinﬂa [în] rugæciunile lor“ cæ aceasta avea sæ fie pæstratæ.
Care este rolul credinﬂei în rugæciunile noastre?
2. Prin pocæinﬂæ sinceræ, noi putem beneficia de binecuvântærile ispæøirii
Explicaﬂi cæ pocæinﬂa este o temæ majoræ din Doctrina øi legæmintele. Domnul
ne învaﬂæ doctrina pocæinﬂei øi subliniazæ, în repetate rânduri, necesitatea de a
ne pocæi. El promite mari binecuvântæri acelora care se pocæiesc – øi pedepse
acelora care nu o fac.
• Ce este pocæinﬂa? (Vezi D&L 58:42–43. Pocæinﬂa este procesul prin care ne
curæﬂim de pæcatele noastre øi primim iertare pentru ele prin puterea ispæøirii
Salvatorului. Pentru a ne pocæi, noi trebuie sæ ne confesæm, sæ fim iertaﬂi
de pæcatele noastre øi sæ ne îndepærtæm de ræu. Trebuie, de asemenea, sæ ne
întoarcem inimile øi voinﬂa cætre Dumnezeu, stræduindu-ne cu sinceritate
sæ ne supunem poruncilor Sale. Pentru a discuta despre procesul pocæinﬂei,
vedeﬂi a doua idee suplimentaræ pentru predare.)
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• Care este diferenﬂa dintre pocæinﬂa adeværatæ øi simpla întrerupere a unui
obicei ræu ori schimbarea unui comportament?
Preøedintele Ezra Taft Benson a explicat: „Pocæinﬂa înseamnæ mai mult decât
simpla reorientare a comportamentului... Pocæinﬂa adeværatæ are la bazæ øi
decurge din credinﬂa în Domnul Isus Hristos. Nu existæ o altæ cale. Pocæinﬂa
adeværatæ implicæ o schimbare a inimii, nu numai o schimbare a comportamentului (vezi Alma 5:13)“ (The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], pag. 71).
Elder Neal A. Maxwell, din Cvorumul celor Doisprezece, ne-a învæﬂat cæ
„pocæinﬂa necesitæ atât renunﬂarea la ræu, cât øi întoarcerea cætre Dumnezeu“
(în Conference Report, oct. 1991, pag. 40, sau Ensign, nov. 1991, pag. 30).
• Citiﬂi D&L 18:11–13 øi 19:16–19 împreunæ cu membrii clasei. Ce ne învaﬂæ
aceste pasaje despre dragostea Salvatorului pentru noi? De ce avem nevoie de
ispæøirea Salvatorului pentru a fi iertaﬂi de pæcatele noastre? (Vezi, de asemenea,
2 Nefi 2:6–9.) De ce este necesar ca noi sæ ne pocæim pentru a fi iertaﬂi de
pæcatele noastre?
Explicaﬂi cæ, atunci când pæcætuim, noi devenim necuraﬂi øi supuøi pedepselor
cerute de legea dreptæﬂii. Fiind imperfecﬂi, nu putem deveni curaﬂi din nou sau
nu putem îndeplini singuri cerinﬂele dreptæﬂii. Prin ispæøirea pentru pæcatele
noastre, Salvatorul a luat asupra Sa pedepsele cerute de legea dreptæﬂii øi este
în mæsuræ sæ ofere mila øi iertarea de care avem nevoie pentru a deveni curaﬂi.
Putem beneficia de aceste binecuvântæri ale ispæøirii numai cu o condiﬂie,
aceea de a ne pocæi (Alma 7:14).
• De ce este necesaræ credinﬂa în Isus Hristos pentru a ne pocæi cu adeværat?
• Scrieﬂi pe tablæ Consecinﬂele refuzului de a ne pocæi. Care sunt consecinﬂele
refuzului de a ne pocæi de pæcatele noastre? (Rugaﬂi-i pe membrii clasei sæ
citeascæ urmætoarele scripturi øi sæ identifice consecinﬂele: D&L 1:33, 19:17–18
øi 29:17. Întocmiﬂi pe tablæ o listæ cu aceste consecinﬂe. Alte consecinﬂe ar
putea fi înstræinarea de Dumnezeu øi de alﬂii, sentimentul de vinovæﬂie,
sentimente neplæcute legate de demnitatea personalæ, justificarea altor
pæcate øi imposibilitatea de a fi iertaﬂi.)
• Scrieﬂi pe tablæ Binecuvântæri ale pocæinﬂei adeværate. Ce ne promite Domnul
dacæ ne pocæim cu adeværat de pæcatele noastre? (Rugaﬂi-i pe membrii clasei sæ
citeascæ urmætoarele scripturi øi sæ identifice promisiunile: D&L 1:32, 58:42 øi
109:53. Întocmiﬂi pe tablæ o listæ cu aceste promisiuni.) Invitaﬂi-i pe membrii
clasei sæ relateze despre modul cum le-a fost binecuvântatæ viaﬂa prin pocæinﬂæ.
(Notæ: le puteﬂi spune membrilor clasei sæ nu prezinte confesiuni detaliate
despre pæcatele din trecut.)
• De ce consideræm, uneori, cæ este greu sæ ne iertæm pe noi sau pe alﬂii, chiar
dacæ Domnul a promis cæ ne va ierta dacæ ne pocæim?
• Cum putem deveni mai plini de pocæinﬂæ? De ce amânæm, uneori, pocæinﬂa
noastræ? Cum putem depæøi mândria, descurajarea, automulﬂumirea sau orice
altceva ce ne-ar putea împiedica sæ ne pocæim?
Elder Neal A. Maxwell ne-a învæﬂat: „Pocæinﬂa este o doctrinæ salvatoare, nu
o doctrinæ neînduplecatæ. De ea poate beneficia atât pæcætosul înræit, cât øi
persoana deja bunæ care se stræduieøte sæ se desævârøeascæ“ (în Conference Report,
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oct. 1991, pag. 40, sau Ensign, nov. 1991, pag. 30). Subliniaﬂi cæ, deøi pocæinﬂa
poate fi un proces greu, ea poate aduce mare bucurie când ne întoarcem inimile
de la pæcat cætre Dumnezeu.
3. Botezul este o rânduialæ esenﬂialæ
Explicaﬂi cæ credinﬂa øi pocæinﬂa duc la botez, prima rânduialæ a Evangheliei.
În Doctrina øi legæmintele, Domnul a revelat scopurile, condiﬂiile ce trebuie
îndeplinite øi instrucﬂiunile pentru botez. Ioan Botezætorul a restaurat, prin
profetul Joseph Smith, autoritatea preoﬂiei care este necesaræ îndeplinirii acestei
rânduieli (vezi lecﬂia 8).
• Care sunt scopurile botezului? (Vezi D&L 18:22; 49:13–14. Printre scopuri se
numæræ: sæ ne arætæm ataøarea faﬂæ de Salvator, sæ primim iertarea pæcatelor,
sæ devenim membri ai Bisericii, sæ intræm pe calea care duce la exaltare øi sæ
ne pregætim sæ primim darul Duhului Sfânt. Vezi, de asemenea, 2 Nefi 9:23;
31:10–13, 17; Mosia 18:17.) Invitaﬂi-i pe membrii clasei sæ-øi împærtæøeascæ
sentimentele despre botez.
• Citiﬂi D&L 20:37 împreunæ cu membrii clasei. Ce condiﬂii trebuie sæ îndeplineascæ o persoanæ pentru a fi botezatæ? Ce legæminte facem cu Dumnezeu
când suntem botezaﬂi? (Vezi, de asemenea, Mosia 18:8–10.) Cum ne putem
mæri angajamentul de a ﬂine promisiunile pe care le facem Domnului când
suntem botezaﬂi?
• Ce simbolizeazæ botezul? (Vezi D&L 76:51; Ioan 3:3–5; Romani 6:3–4. Botezul
prin scufundare simbolizeazæ moartea, îngroparea øi învierea lui Isus Hristos.
Simbolizeazæ, de asemenea, îngroparea vechii noaste persoane øi renaøterea
noastræ în Hristos. În plus, simbolizeazæ curæﬂirea de pæcatele noastre.)
• De ce este necesar sæ fim botezaﬂi de cætre cineva care are autoritatea
adecvatæ? (Vezi D&L 22.) De ce este necesar ca botezul sæ se facæ prin
scufundare? (Vezi D&L 20:72–74.) De ce nu este potrivit ca o persoanæ sæ fie
botezatæ înainte de a împlini vârsta de opt ani? (Vezi D&L 20:71; 29:46–47;
68:25; Moroni 8:9–12.)
4. Prin rânduiala confirmærii, noi primim darul Duhului Sfânt
Explicaﬂi cæ Duhul Sfânt este un membru al Dumnezeirii øi un „personaj de
spirit“ (D&L 130:22). Dupæ botezul cu apæ, membrii Bisericii primesc darul
Duhului Sfânt prin rânduiala confirmærii (D&L 33:15; 35:5–6). Aceastæ rânduialæ
se numeøte, de asemenea, „botezul focului øi al Duhului Sfânt“ (D&L 20:41).
Profetul Joseph Smith a spus: „Botezul cu apæ este numai jumætate din botez øi
nu este bun de nimic færæ... botezul Duhului Sfânt“ (Teachings of the Prophet
Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smith [1976], pag. 314).
• Care este diferenﬂa între o manifestare a Duhului Sfânt øi darul Duhului Sfânt?
Elder Dallin H. Oaks, din Cvorumul celor Doisprezece, ne-a învæﬂat:
„Manifestærile Duhului Sfânt sunt date pentru a-i conduce pe cei care
cautæ cu sinceritate cætre adeværurile Evangheliei, care îi vor convinge sæ
se pocæiascæ øi sæ se boteze. Darul Duhului Sfânt este mai cuprinzætor...
[El] include dreptul la toværæøia permanentæ, pentru ca noi sæ ’[avem]
întotdeauna Spiritul Sæu cu [noi]’ (D&L 20:77)“ (în Conference Report,
oct. 1996, pag. 80, sau Ensign, nov. 1996, pag. 60).
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Elder Bruce R. McConkie, din Cvorumul celor Doisprezece, a comparat
manifestærile Duhului Sfânt pe care le poate primi o persoanæ înainte de botez
cu lumina intermitentæ a fulgerului care „[stræluceøte] într-o noapte întunecatæ
øi furtunoasæ“. El a comparat darul Duhului Sfânt, pe care o persoanæ îl primeøte
dupæ botez, cu „strælucirea continuæ a soarelui la amiazæ, care îøi revarsæ razele
pe calea vieﬂii øi tot ce o înconjoaræ“ (A New Witness for the Articles of Faith
[1985], pag. 262).
• Primirea darului Duhului Sfânt nu asiguræ, în mod automat, prezenﬂa
permanentæ a Duhului Sfânt alæturi de noi. Ce trebuie sæ facem pentru ca
Duhul Sfânt sæ fie permanent cu noi?
Preøedintele Joseph Fielding Smith a spus: „Duhul Sfânt nu va sælæølui alæturi de
o persoanæ care nu doreøte sæ se supunæ øi sæ ﬂinæ poruncile lui Dumnezeu sau
care încalcæ cu bunæ øtiinﬂæ acele porunci“ (Church News, 4 nov. 1961, pag. 14).
• Care sunt câteva dintre rolurile Duhului Sfânt? (Alegeﬂi câteva dintre
urmætoarele pasaje din scripturi pe care sæ le citiﬂi împreunæ cu membrii
clasei. Discutaﬂi ce ne învaﬂæ fiecare pasaj despre rolurile Duhului Sfânt.
Rezumaﬂi informaﬂiile pe tablæ.
a. D&L 18:18; 39:6; 42:14; 75:10; 79:2. (El este un învæﬂætor; vezi, de asemenea,
Ioan 14:26; 16:13; 1 Nefi 10:19; Moroni 10:5.)
b. D&L 39:6. (El este Alinætorul; vezi, de asemenea, Ioan 14:16.)
c. D&C 42:17; 100:8. (El depune mærturie; vezi, de asemenea, Ioan 15:26;
Alma 5:46.)
d. D&L 11:12. (El ne conduce spre a face bine, a umbla în umilinﬂæ øi a judeca
drept.)
e. D&L 11:13; 76:10. (El ne lumineazæ mintea øi ne umple sufletul de bucurie.)
f. D&L 84:33. (Prin el, noi suntem sfinﬂiﬂi; vezi, de asemenea, 3 Nefi 27:20.)
g. D&L 31:11; 75:27; 84:85. (El ne inspiræ cu privire la calea pe care s-o urmæm,
ce sæ facem øi ce sæ spunem.)
Invitaﬂi-i pe membrii clasei sæ relateze cum i-a binecuvântat Duhul Sfânt în
aceste moduri sau în altele. Discutaﬂi în ce fel ne putem bucura mai din plin
de aceste binecuvântæri în vieﬂile noastre. Subliniaﬂi cæ este un privilegiu sæ
avem toværæøia unuia dintre membrii Dumnezeirii. Împærtæøiﬂi mærturia
dumneavoastræ despre importanﬂa toværæøiei Duhului Sfânt.
5. Trebuie sæ înduræm pânæ la sfârøit cu credinﬂa cæ vom primi viaﬂa veønicæ
Când suntem botezaﬂi, pornim pe calea care duce la exaltare. Totuøi, aceastæ
experienﬂæ, singuræ, nu este suficientæ pentru a ne asigura de faptul cæ vom fi
exaltaﬂi. Aøa cum Domnul ne admonesteazæ frecvent în Doctrina øi legæmintele,
noi trebuie sæ ﬂinem øi legæmântul, fæcut la botez, de a îndura cu credinﬂæ pânæ
la sfârøitul vieﬂii noastre.
• Citiﬂi 2 Nefi 31:19–20 øi D&L 14:7 împreunæ cu membrii clasei. Ce înseamnæ
a îndura pânæ la sfârøit? Ce binecuvântæri ne-a promis Domnul dacæ înduræm
pânæ la sfârøit?
• Ce experienﬂe v-au învæﬂat cât este de important sæ ræmâneﬂi fideli crezurilor
øi legæmintelor dumneavoastræ?
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• Citiﬂi D&L 24:8 împreunæ cu membrii clasei. Explicaﬂi cæ a îndura pânæ la
sfârøit înseamnæ øi a ræmâne credincios în timpul încercærilor vieﬂii. Cum
putem ræmâne credincioøi în momentele grele? (Invitaﬂi-i pe membrii clasei
sæ relateze ce i-a ajutat sæ îndure experienﬂele grele.)
Concluzii

Idei suplimentare
pentru predare

Depuneﬂi mærturie despre importanﬂa primelor principii øi rânduieli ale
Evangheliei. Exprimaﬂi-væ recunoøtinﬂa pentru Isus Hristos, ispæøirea Sa øi
exemplul Sæu. Încurajaﬂi-i pe membrii clasei sæ-øi întæreascæ credinﬂa în fiecare zi,
sæ se pocæiascæ de pæcatele lor, sæ ﬂinæ legæmintele botezului øi sæ træiascæ astfel
încât Duhul Sfânt sæ le fie tovaræø permanent. Mærturisiﬂi cæ, dacæ înduræm cu
credinﬂæ pânæ la sfârøit, noi vom primi exaltarea.

1. „Scutul credinﬂei“ (D&L 27:17)
Citiﬂi D&L 27:15, 17 împreunæ cu membrii clasei. Vorbind despre aceastæ
scripturæ, preøedintele Boyd K. Packer, din Cvorumul celor Doisprezece, a spus:
„Scutul credinﬂei nu este fæcut într-o fabricæ, ci acasæ, prin sârguinﬂa meøteøugarilor.
Scopul final a tot ce propovæduim noi este sæ unim pærinﬂii øi copiii în credinﬂa
în Domnul Isus Hristos, pentru ca ei sæ fie fericiﬂi acasæ, pecetluiﬂi în cæsætorii
eterne, legaﬂi de generaﬂiile lor øi siguri de exaltarea în prezenﬂa Tatælui Ceresc...
Ca urmare, conducætorii noøtri trebuie sæ insiste ca membrii sæ înﬂeleagæ cæ
ceea ce este mai important din ce trebuie fæcut trebuie sæ se facæ acasæ. Unii
nu înﬂeleg încæ faptul cæ prea multe dintre activitæﬂile din afara cæminului,
deøi bine intenﬂionate, lasæ prea puﬂin timp pentru construirea øi îmbræcarea
scutului credinﬂei acasæ“ (în Conference Report, apr. 1995, pag. 8, sau Ensign,
mai 1995, pag. 8–9).
• Cum pot pærinﬂii øi copiii sæ acﬂioneze împreunæ pentru a realiza øi întæri în
familie scutul credinﬂei?
2. Procesul pocæinﬂei
• Ce trebuie sæ facem pentru a ne pocæi? Ce ne învaﬂæ D&L 58:43 øi 6:12 despre
procesul de pocæinﬂæ? De ce este confesarea o parte importantæ a pocæinﬂei?
De ce este important ca, în procesul pocæinﬂei, noi sæ renunﬂæm la pæcatele
noastre?
Elder Richard G. Scott, din Cvorumul celor Doisprezece, a subliniat elementele
esenﬂiale ale pocæinﬂei:
„Pærerea de ræu pentru pæcat. [Aceasta va] aduce o dorinﬂæ sinceræ de a ne schimba
øi voinﬂa de a ne supune tuturor condiﬂiilor pentru a obﬂine iertarea...
Abandonarea pæcatului. Aceasta este hotærârea permanentæ, necurmatæ, de a nu
repeta pæcatul...
Mærturisirea pæcatului. Trebuie sæ væ mærturisiﬂi întotdeauna pæcatele Domnului.
Dacæ ele sunt pæcate grave, cum ar fi imoralitatea, ele trebuie sæ fie mærturisite
episcopului sau preøedintelui de ramuræ...
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Îndreptarea pæcatului. Trebuie sæ restituiﬂi sau sæ îndreptaﬂi, pe cât posibil, tot ceea
ce a fost furat, stricat sau pângærit...
Supunerea faﬂæ de toate poruncile. Supunerea deplinæ aduce puterea completæ a
Evangheliei în viaﬂa noastræ... Aceasta cuprinde lucruri pe care, iniﬂial, s-ar putea
sæ consideraﬂi cæ nu fac parte din pocæinﬂæ, cum ar fi participarea la adunæri,
plætirea zeciuielii, slujirea øi iertarea altora...
Recunoaøterea Salvatorului. Depun mærturie cæ dintre toﬂi paøii necesari procesului
de pocæinﬂæ, cel mai important este ca dumneavoastræ sæ aveﬂi convingerea cæ
iertarea vine de la øi prin Mântuitor“ (în Conference Report, apr. 1995, pag. 102,
sau Ensign, mai 1995, pag. 76–77).
Dacæ predaﬂi tinerilor, îi puteﬂi ruga sæ citeascæ øi sæ discute despre sfatul referitor
la pocæinﬂæ din Pentru întærirea tineretului, paginile 29–30 (36550).
3. Prezentæri realizate în grup
Aduceﬂi în clasæ Setul de ilustraﬂii inspirate din Evanghelie (34730). Împærﬂiﬂi
clasa în douæ grupuri øi daﬂi fiecærui grup câte o jumætate din ilustraﬂii. Rugaﬂi-i
apoi sæ formuleze, în câteva minute, folosind ilustraﬂiile din set, un mesaj care sæ
propovæduiascæ despre primele principii øi rânduieli ale Evangheliei. Încurajaﬂi-i
sæ foloseascæ între 5 øi 10 ilustraﬂii. Daﬂi fiecærui grup timp sæ-øi formuleze
prezentarea.
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Scop

Sæ mæreascæ mæsura aprecierii de cætre membri a restaurærii preoﬂiei, sæ-i încurajeze
pe fraﬂi sæ-øi îndeplineascæ cu credinﬂæ øi sârguinﬂæ oficiile øi chemærile preoﬂiei øi
sæ-i ajute pe toﬂi membrii sæ beneficieze, mai din plin, de binecuvântærile preoﬂiei.

Pregætire

1. Studiaﬂi, rugându-væ, urmætoarele scripturi øi materiale:
a. Doctrinæ øi legæminte 13; 20:38–67; 27:12–13; 84:6–30; 107:1–20;
110:11–16; Joseph Smith – Istorie 1:66–73;
b. relatarea lui Oliver Cowdery despre restaurarea Preoﬂiei aaronice din nota
de subsol la Joseph Smith – Istorie 1–7;.
c. Our Heritage, paginile 11–14.
2. Revedeﬂi materialele pentru aceastæ lecﬂie menﬂionate în Îndrumarul de studiu
pentru membrii clasei (35686). Planificaﬂi moduri în care sæ faceﬂi referire la ele
în timpul lecﬂiei.
3. Dacæ dispuneﬂi de ilustraﬂia Restaurarea Preoﬂiei lui Melhisedec (62371; Setul
de ilustraﬂii inspirate din scripturi 408), pregætiﬂi-væ sæ o folosiﬂi în timpul
lecﬂiei.
4. Dacæ folosiﬂi activitatea pentru captarea atenﬂiei, aduceﬂi la oræ un set de chei.

Sugestii pentru
desfæøurarea lecﬂiei
Activitate pentru
captarea atenﬂiei

În funcﬂie de situaﬂie, folosiﬂi urmætoarea activitate sau una proprie pentru a
începe lecﬂia.
Arætaﬂi clasei câteva chei.
• Care sunt scopurile acestor chei?
Scrieﬂi Preoﬂie pe tablæ. Explicaﬂi cæ, în Bisericæ, noi facem deseori referire la
cheile preoﬂiei.
• Care sunt scopurile cheilor preoﬂiei?
Explicaﬂi cæ cheile preoﬂiei îi autorizeazæ pe deﬂinætorii preoﬂiei sæ prezideze øi sæ
îndrume Biserica într-o anumitæ structuræ, cum ar fi un ﬂæruø, o episcopie sau un
cvorum. Conducætorii preoﬂiei care prezideazæ primesc aceste chei când sunt
puøi deoparte. Toate oficiile din cadrul preoﬂiei øi organizaﬂiile din Bisericæ
funcﬂioneazæ sub îndrumarea acestor autoritæﬂi care prezideazæ. Aceastæ lecﬂie
este despre restaurarea preoﬂiei øi a cheilor ei.

Discuﬂii øi aplicaﬂii

Selectaﬂi, rugându-væ, materialul pentru lecﬂie care se potriveøte cel mai bine
nevoilor membrilor clasei. Încurajaﬂi-i pe membrii clasei sæ împærtæøeascæ
experienﬂe care au legæturæ cu principiile din scripturi pe care le discutaﬂi.
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1. Definiﬂia øi scopul preoﬂiei
Explicaﬂi cæ preoﬂia este unul dintre subiectele principale din Doctrina øi
legæmintele. Domnul a dat, prin profetul Joseph Smith, multe revelaﬂii care
ne ajutæ, în mare mæsuræ, sæ înﬂelegem mai bine cheile, oficiile, organizarea,
rânduielile, îndatoririle øi binecuvântærile preoﬂiei. Aceste revelaﬂii asiguræ
îndrumarea de care este nevoie în folosirea preoﬂiei pentru a duce mai departe
lucrarea lui Dumnezeu pe pæmânt.
• Ce este preoﬂia? (Preoﬂia este puterea øi autoritatea eternæ a lui Dumnezeu.
Este puterea prin care El a creat øi guverneazæ cerurile øi pæmântul. Este, de
asemenea, puterea prin care El îi mântuieøte øi îi exalteazæ pe copiii Sæi. El dæ
o parte din puterea øi autoritatea preoﬂiei Sale membrilor, bærbaﬂi, demni ai
Bisericii, astfel încât ei sæ poatæ predica Evanghelia, administra rânduielile
salværii øi guverna împæræﬂia Sa pe pæmânt.)
• De ce este important sæ avem preoﬂia pe pæmânt? (Ræspunsurile ar putea
fi: preoﬂia îi autorizeazæ pe bærbaﬂi sæ acﬂioneze în numele lui Dumnezeu,
binecuvântându-i pe copiii Sæi øi ajutându-i sæ se pregæteascæ pentru exaltare.)
• Care sunt unele dintre cæile prin care deﬂinætorii preoﬂiei acﬂioneazæ în numele
lui Dumnezeu pentru a-i binecuvânta pe copiii Sæi? (Vedeﬂi versetele alese din
D&L 20:38–55; 107:8–12, 23, 35.) Cum aﬂi fost binecuvântaﬂi prin slujirea
deﬂinætorilor preoﬂiei?
• Ce influenﬂæ a avut preoﬂia asupra dumneavoastræ? Aﬂi væzut vreodatæ puterea
preoﬂiei manifestându-se în viaﬂa dumneavoastræ?
• Cum v-a binecuvântat øi întærit preoﬂia familia? Ce puteﬂi face ca influenﬂa
øi puterea preoﬂiei sæ fie mai prezente în viaﬂa dumneavoastræ øi a familiei
dumneavoastræ?
2. Restaurarea Preoﬂiei aaronice
Predaﬂi øi discutaﬂi Joseph Smith – Istorie 1: 68–72; D&L 13; 84:26–27; 107:20.
Explicaﬂi cæ Preoﬂia aaronicæ „este o anexæ a preoﬂiei mai mari sau a Preoﬂiei
lui Melhisedec“ (D&L 107:14).
• Cum a fost restauratæ Preoﬂia aaronicæ pe pæmânt în zilele din urmæ? (Vezi
Joseph Smith – Istorie 1:68–72 øi Our Heritage, paginile 11–13; vezi, de
asemenea, D&L 13. Arætaﬂi cæ restaurarea Preoﬂiei aaronice a fost prima
conferire a autoritæﬂii divine în aceastæ dispensaﬂie.)
• (Pentru deﬂinætorii preoﬂiei) Ce aﬂi simﬂit când aﬂi primit Preoﬂia aaronicæ?
Puteﬂi revedea relatarea despre sentimentele lui Oliver Cowdery cu privire la
primirea Preoﬂiei aaronice (vezi nota de subsol la Joseph Smith – Istorie 1:71).
Puteﬂi, de asemenea, sæ împærtæøiﬂi urmætoarele gânduri ale elderului James E.
Talmage, care a slujit în Cvorumul celor Doisprezece, referitoare la influenﬂa
pe care a avut-o asupra lui rânduirea la oficiul de diacon:
„De îndatæ ce am fost rânduit, am avut un sentiment pe care nu am fost
niciodatæ în stare sæ-l descriu pe deplin. Mi se pærea aproape imposibil ca eu,
un bæieﬂel, sæ pot fi astfel onorat de Dumnezeu încât sæ fiu chemat la preoﬂie...
M-am simﬂit puternic gândindu-mæ cæ aparﬂineam Domnului øi cæ El avea sæ
mæ ajute în tot ceea ce mi se cerea.
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Rânduirea mea... a avut efect asupra tuturor aspectelor vieﬂii mele de bæiat...
Când mæ jucam pe terenul øcolii øi eram, probabil, tentat sæ profit de anumite
momente ale jocului, când mæ aflam în mijlocul unei dispute cu un coechipier,
îmi aminteam øi gândul era la fel de puternic ca øi când l-aø fi rostit cu glas
tare: ’Sunt diacon; øi nu este drept ca un diacon sæ acﬂioneze în acest mod’. În
zilele de examinare, când mi se pærea uøor sæ copiez dupæ lucrarea vreunui alt
bæiat... îmi spuneam în minte: ’Ar fi mai ræu din partea mea sæ fac acest lucru
decât din partea lor, pentru cæ eu sunt diacon’“ (Incidents from the Lives of Our
Church Leaders [manual de instruire a diaconilor, 1914], pag. 135–136).
• Cum pot sæ se pregæteascæ bæieﬂii øi tinerii pentru a primi Preoﬂia aaronicæ?
Cum pot pærinﬂii, bunicii øi alte persoane sæ-i ajute pe bæieﬂi øi pe tineri sæ
se pregæteascæ pentru a primi preoﬂia? Cum pot ceilalﬂi sæ insufle bæieﬂilor
øi tinerilor bæieﬂi o recunoøtinﬂæ profundæ pentru preoﬂie?
• Ce autoritate øi binecuvântæri au fost restaurate prin Preoﬂia aaronicæ? (Vezi
D&C 13; 84:26–27; 107:20. Folosiﬂi urmætoarele informaﬂii pentru a purta
aceastæ discuﬂie. Scrieﬂi titlurile pe tablæ.
Cheile slujirii îngerilor (D&L 13; 84:26; 107:20)
• Ce înseamnæ a deﬂine „cheile slujirii îngerilor“? (D&L 13).
Preøedintele Gordon B. Hinckley a spus: „Aceasta înseamnæ, potrivit
interpretærii mele, cæ dacæ træiﬂi demni de preoﬂie, aveﬂi dreptul sæ primiﬂi
øi sæ væ bucuraﬂi de însæøi puterea fiinﬂelor cereøti, care sæ væ îndrume, sæ væ
protejeze, sæ væ binecuvânteze (în Conference Report, oct. 1982, pag. 64,
sau Ensign, nov. 1982, pag. 45).
Explicaﬂi cæ slujirea îngerilor se poate realiza prin apariﬂii personale øi „pot
fi, de asemenea, nevæzute. Mesajele îngerilor pot fi transmise printr-un glas
sau numai prin gânduri sau sentimente comunicate minﬂii... Majoritatea
comunicærilor îngereøti se simt sau se aud, nu se væd“ (Dallin H. Oaks, în
Conference Report, oct. 1998, pag. 51, sau Ensign, nov. 1998, pag. 39).
• Prin restaurarea Preoﬂiei aaronice, de slujirea îngerilor pot beneficia toﬂi
membrii Bisericii, nu numai deﬂinætorii preoﬂiei. Cum putem primi noi
slujirea îngerilor? (Vezi Moroni 7:35–37 øi urmætorul citat.)
Elder Dallin H. Oaks, din Cvorumul celor Doisprezece, a vorbit despre relaﬂia
dintre luarea din împærtæøanie øi primirea slujirii îngerilor:
„Prin rânduielile botezului care ﬂin de Preoﬂia aaronicæ øi împærtæøanie,
noi suntem curæﬂiﬂi de pæcatele noastre øi ni se promite cæ, dacæ ne ﬂinem
legæmintele, noi vom avea întotdeauna Spiritul Sæu cu noi. Eu cred cæ aceastæ
promisiune se referæ nu numai la Duhul Sfânt, ci øi la slujirea îngerilor,
pentru cæ ’îngerii vorbesc prin puterea Duhului Sfânt; prin urmare, ei vorbesc
cuvintele lui Hristos’ (2 Nefi 32:3). Deci, aceia care deﬂin Preoﬂia aaronicæ
deschid uøa pentru ca toﬂi membrii Bisericii, care iau din împærtæøanie fiind
demni, sæ se bucure de toværæøia Spiritului Domnului øi de slujirea îngerilor“
(în Conference Report, oct. 1998, pag. 51, sau Ensign, nov. 1998, pag. 39).
Puteﬂi revedea douæ sau trei pasaje din scripturi referitoare la slujirea îngerilor.
Printre aceste pasaje se numæræ 3 Nefi 7:18; 17:23–24; Moroni 7:25, 29–31 øi
D&L 84:88.
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Cheile pocæinﬂei øi botezului (D&L 13; 84:26–27; 107:20)
Explicaﬂi cæ pocæinﬂa øi botezul sunt numite, de asemenea, „Evanghelia
pregætitoare“ (D&L 84:26–27). Sunt denumite astfel deoarece pocæinﬂa øi botezul
ne ajutæ sæ ne pregætim pentru a primi cele mai mari binecuvântæri care sunt
administrate prin Preoﬂia lui Melhisedec, cum ar fi darul Duhului Sfânt øi
rânduielile din templu.
• Arætaﬂi cæ Ioan Botezætorul a predicat pocæinﬂa øi a botezat oameni pregætind
calea pentru Salvator (Matei 3:1–6, 11). Cum pot predica pocæinﬂa deﬂinætorii
Preoﬂiei aaronice din zilele noastre? (Ræspunsurile ar putea fi: prin învæﬂæmântul de acasæ, munca misionaræ, depunerea mærturiei øi înfræﬂire. Cum
pot deﬂinætorii Preoﬂiei aaronice sæ participe la rânduiala botezului? (Sub
îndrumarea episcopului, preoﬂii demni pot îndeplini botezuri øi pot sluji
ca martori la botezuri.)
Invitaﬂi-i pe fraﬂii care au botezat sæ-øi împærtæøeascæ sentimentele referitoare
la capacitatea de a îndeplini aceastæ rânduialæ.
• Pe lângæ botez, deﬂinætorii Preoﬂiei aaronice pot oficia în rânduiala împærtæøaniei. Care este legætura dintre împærtæøanie øi pocæinﬂæ øi botez?
Invitaﬂi-i pe fraﬂi sæ împærtæøeascæ ce au simﬂit când au pregætit, binecuvântat
sau împærﬂit împærtæøania prima oaræ. Sau rugaﬂi-i pe pærinﬂi sæ-øi împærtæøeascæ
sentimentele pe care le-au avut când fiii lor au pregætit, au binecuvântat sau au
împærﬂit împærtæøania.
Elder Jeffrey R. Holland, din Cvorumul celor Doisprezece, a spus: „Noi væ
cerem vouæ, tineri bæieﬂi cu Preoﬂia aaronicæ, sæ fiﬂi demni øi pioøi când pregætiﬂi,
binecuvântaﬂi øi împærﬂiﬂi aceste simboluri ale sacrificiului Salvatorului. Ce
privilegiu copleøitor øi ce încredere sacræ vi se acordæ la o vârstæ atât de fragedæ!
Nu-mi vine în minte un compliment mai mare pe care vi l-ar fi putut face cerul.
Væ iubim cu adeværat. Fiﬂi cât mai demni øi prezentaﬂi-væ cât mai bine când
participaﬂi la împærtæøania Cinei Domnului“ (în Conference Report, oct. 1995,
pag. 89, sau Ensign, nov. 1995, pag. 68).
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Râul Susquehanna Preoﬂiile aaronicæ øi a lui Melhisedec au fost restaurate pe malul acestui râu
în anul 1829 (D&L 13; 128:20).
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3. Restaurarea Preoﬂiei lui Melhisedec
Predaﬂi øi discutaﬂi D&L 27:12–13; 84:19–22; 107:1–12, 18–19. Explicaﬂi faptul cæ
Preoﬂia lui Melhisedec este preoﬂia mai mare. Acesteia îi sunt asociate întreaga
autoritate, întreaga cunoaøtere øi toate legæmintele care sunt necesare exaltærii
copiilor lui Dumnezeu.
• Cum a fost Preoﬂia lui Melhisedec restauratæ pe pæmânt în zilele din urmæ?
(Expuneﬂi ilustraﬂia Restaurarea Preoﬂiei lui Melhisedec. Explicaﬂi cæ, la câteva
sæptæmâni dupæ ce Ioan Botezætorul a restaurat Preoﬂia aaronicæ, Petru, Iacov øi
Ioan i-au apærut lui Joseph Smith øi Oliver Cowdery øi le-au conferit Preoﬂia lui
Melhisedec. Doctrina øi legæmintele nu cuprind o relatare a acestei experienﬂe,
dar referinﬂe la aceasta se pot gæsi în titlurile introductive din D&L 13; D&L
27:12–13; D&L 128:20 øi Our Heritage, pagina 14.)
• Ce autoritate øi binecuvântæri au fost restaurate odatæ cu Preoﬂia lui Melhisedec?
(Vezi D&L 84:19–22; 107:8–12, 18–19; 110:11–16. Folosiﬂi urmætoarele
informaﬂii pentru a purta aceastæ discuﬂie. Scrieﬂi titlurile pe tablæ.)
Autoritatea de a administra Evanghelia lui Isus Hristos (D&L 84:19)
• Ce înseamnæ cæ Preoﬂia lui Melhisedec cuprinde autoritatea de a administra
Evanghelia lui Isus Hristos? (Vezi D&L 84:19. Ræspunsurile ar putea fi: Preoﬂia
lui Melhisedec cuprinde autoritatea de a guverna Biserica, de a predica
Evanghelia øi de a administra rânduielile salværii.)
„Cheile tuturor binecuvântærilor spirituale ale Bisericii“ (D&L 107:18)
• Care sunt unele dintre binecuvântærile spirituale de care beneficiem prin
Preoﬂia lui Melhisedec? (Vezi D&L 84:19–22; 107:18–19. Ræspunsurile le-ar
putea cuprinde pe cele menﬂionate mai jos. Discutaﬂi înﬂelesul fiecærei
binecuvântæri øi punerea ei în practicæ în viaﬂa membrilor clasei.)
a. Cunoaøterea misterelor împæræﬂiei øi cunoaøterea lui Dumnezeu (D&L 84:19;
107:19; aceastæ cunoaøtere vine prin darul Duhului Sfânt).
b. Puterea divinitæﬂii, care se manifestæ prin rânduielile Evangheliei (D&L
84:20–21). Cum fac rânduielile preoﬂiei sæ se manifeste „puterea divinitæﬂii“
în vieﬂile noastre? Invitaﬂi-i pe membrii clasei sæ împærtæøeascæ experienﬂe în
care au simﬂit „puterea divinitæﬂii“ manifestatæ prin rânduielile Evangheliei.
c. Prilejul de a-I vedea pe Dumnezeu, Tatæl, øi pe Fiul Sæu, Isus Hristos, de a
comunica øi a ne bucura de prezenﬂa Lor (D&L 84:22; 107:19).
• În ce fel trebuie sæ fie deﬂinætorii Preoﬂiei lui Melhisedec conducætori spirituali
în cæminele lor?
Dreptul la preøedinﬂie (D&L 107:8–9)
Explicaﬂi cæ dreptul la preøedinﬂie este dreptul de a prezida în Bisericæ.
Preøedintele Bisericii este singura persoanæ de pe pæmânt care poate folosi
(sau poate autoriza o altæ persoanæ sæ foloseascæ) cheile preoﬂiei pentru a
guverna întreaga Bisericæ. El îi autorizeazæ pe urmætorii conducætori ai preoﬂiei
sæ deﬂinæ cheile care sunt necesare pentru a prezida în chemærile lor: preøedinﬂi
de templu, preøedinﬂi de misiune, preøedinﬂi de ﬂæruø, episcopi, preøedinﬂi de
district, preøedinﬂi de ramuræ øi preøedinﬂi de cvorum.
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Cheile adunærii lui Israel, Evanghelia dispensaﬂiei lui Avraam øi puterea de pecetluire
(D&L 110:11–16)
Explicaﬂi cæ aceste chei au fost restaurate de Moise, Elias øi Ilie, în templul Kirtland,
în anul 1836. Despre acestea se va discuta în lecﬂia 18.
4. Binecuvântæri ale preoﬂiei pentru toﬂi oamenii
Explicaﬂi cæ, deøi numai membrii bærbaﬂi demni ai Bisericii deﬂin preoﬂia, toﬂi
membrii pot beneficia de binecuvântærile ei.
• În ce fel sunt binecuvântate femeile de preoﬂie? În ce fel sunt binecuvântaﬂi
copiii de preoﬂie? (Revedeﬂi unele dintre binecuvântærile preoﬂiei pe care le pot
primi femeile øi copii în viaﬂa lor. Subliniaﬂi cæ, deøi femeile øi copiii nu deﬂin
preoﬂia, ei sunt continuu binecuvântaﬂi de ea. Pentru a ajuta clasa sæ ræspundæ
la aceste întrebæri, puteﬂi sæ consultaﬂi Femeia sfântæ din zilele din urmæ, partea A,
capitolele 12 øi 13 [31113].)
• Cum pot sæ primeascæ binecuvântærile preoﬂiei aceia care nu au deﬂinætori
ai preoﬂiei demni în casele lor? (Ræspunsurile ar putea fi: prin învæﬂætorii de
acasæ, conducætorii preoﬂiei øi membrii familiei lærgite.) Invitaﬂi-i pe membrii
clasei sæ relateze experienﬂe în care au primit binecuvântærile preoﬂiei de la
deﬂinætori ai preoﬂiei, care nu locuiesc în cæminele lor.
• Cum ne putem aræta recunoøtinﬂa pentru binecuvântærile preoﬂiei?
Concluzii

Idei suplimentare
pentru predare

Depuneﬂi mærturie despre faptul cæ preoﬂia øi cheile ei au fost restaurate.
Deﬂinætorii preoﬂiei deﬂin autoritatea de a îndruma lucrarea lui Dumnezeu pe
pæmânt øi de a acﬂiona în numele Lui pentru a-i binecuvânta pe copiii Lui øi a-i
ajuta sæ se pregæteascæ pentru exaltare. Subliniaﬂi cæ toﬂi oamenii pot beneficia
de binecuvântærile preoﬂiei. Îndemnaﬂi-i pe membrii clasei sæ caute aceste
binecuvântæri.

Puteﬂi folosi una dinte urmætoarele idei sau pe amândouæ pentru a completa
planul lecﬂiei sugerat.
1. Oficii ale preoﬂiei, cvorumuri øi îndatoriri
Domnul a revelat lui Joseph Smith instrucﬂiuni importante despre oficiile
preoﬂiei, îndatoririle fiecærui oficiu øi cvorumurile în care sunt organizaﬂi
deﬂinætorii preoﬂiei. Puteﬂi revedea unele dintre aceste instrucﬂiuni aøa cum
sunt prezentate în planøa de mai jos:
Preoﬂia aaronicæ
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Oficiu

Îndatoriri

Cvorum

Diacon

D&L 20:57–59; 84:111

D&L 107:85

Învæﬂætor

D&L 20:53–59; 84:111

D&L 107:86

Preot

D&L 20:46–52

D&L 107:87–88

Episcop

D&L 107:13–17, 68, 71–72, 87–88
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Preoﬂia lui Melhisedec
Oficiu

Îndatoriri

Cvorum

Vârstnic

D&L 20:38–45; 42:43–44;
43:15–16; 107:11–12

D&L 107:89; 124:137

Înalt preot

D&L 107:10, 12, 17

D&L 124:133, 136

Patriarh

D&L 124:91–93, 124

Cei Øaptezeci

D&L 107:25, 34, 38, 97

D&L 107:25–26; 93–96;
124:138–39

Apostol

D&L 27:12–13; 107:23, 33, 35, 39, 58;
112:30–32; 124:128

D&L 107:23–24

Expuneﬂi ilustraﬂia cu templul Salt Lake (62433; Setul de ilustraﬂii inspirate
din scripturi, 502). Arætaﬂi cæ turnurile din capætul estic al templului sunt
mai înalte decât cele din capætul vestic. Observaﬂi cæ existæ cinci ferestre
la turnurile estice øi patru la turnurile vestice. Explicaﬂi cæ scopul acestui
aranjament a fost sæ reprezinte preoﬂia: Preoﬂia lui Melhisedec øi cele cinci
oficii ale sale pe turnurile estice øi Preoﬂia aaronicæ øi cele patru oficii ale
sale reprezentate pe turnurile vestice.
2. Prezentarea video „Restaurarea preoﬂiei“
Dacæ dispuneﬂi de Doctrine and Covenants and Church History Video Presentations
(53912), gândiﬂi-væ sæ prezentaﬂi „Restaurarea preoﬂiei“, un segment cu durata de
opt minute, pentru a furniza date despre contextul istoric pentru a doua secﬂiune
a lecﬂiei.
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„Singura Bisericæ
adeværatæ øi vie“
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9
Scop

Sæ îi înveﬂe pe membrii clasei despre restaurarea Bisericii lui Isus Hristos prin
profetul Joseph Smith, sæ-i ajute sæ aprecieze binecuvântærile calitæﬂii de membri
ai Bisericii øi sæ-i încurajeze sæ arate Domnului recunoøtinﬂa pentru calitatea de
membri ai Bisericii Sale.

Pregætire

1. Studiaﬂi, rugându-væ, urmætoarele scripturi øi materiale:
a. Doctrinæ øi legæminte 20:1–36, 68–69, 75–79; 21; 27; 115:1–4;
b. Our Heritage, paginile 14–16.
2. Revedeﬂi materialele pentru aceastæ lecﬂie menﬂionate în Îndrumarul de studiu
pentru membrii clasei (35686). Planificaﬂi moduri în care sæ faceﬂi referire la ele
în timpul lecﬂiei.
3. Dacæ folosiﬂi activitatea pentru captarea atenﬂiei, aduceﬂi la oræ câte o foaie de
hârtie, un pix sau un creion pentru fiecare membru al clasei.

Sugestii pentru
desfæøurarea lecﬂiei
Activitate pentru
captarea atenﬂiei

În funcﬂie de situaﬂie, folosiﬂi una dintre urmætoarele activitæﬂi pentru a începe
lecﬂia. Alegeﬂi activitatea cea mai potrivitæ pentru clasæ.
1. Dacæ clasa este micæ, rugaﬂi pe fiecare membru al clasei sæ împærtæøeascæ, pe
scurt, un motiv pentru care este recunoscætor cæ este membru al Bisericii.
Dacæ clasa este numeroasæ, puteﬂi desemna câﬂiva membri sæ facæ acest lucru.
2. Scrieﬂi urmætoarele întrebæri pe tablæ. Daﬂi fiecærui membru al clasei o foaie de
hârtie øi un creion sau pix. Rugaﬂi-i sæ scrie ræspunsurile la cât de multe dintre
aceste întrebæri pot.

În ce datæ a fost organizatæ Biserica în aceastæ dispensaﬂie?
Cum a øtiut Joseph Smith când trebuia sæ fie organizatæ
Biserica?
Unde a fost organizatæ Biserica?
Câﬂi membri a avut Biserica atunci când a fost organizatæ?

Explicaﬂi cæ, în aceastæ lecﬂie, se discutæ despre organizarea în zilele din urmæ
a Bisericii lui Isus Hristos. Invitaﬂi-i pe membrii clasei sæ asculte ræspunsurile la
aceste întrebæri pe mæsuræ ce lecﬂia se desfæøoaræ øi sæ scrie sau sæ-øi corecteze
ræspunsurile dacæ este necesar.
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Discuﬂii øi aplicaﬂii

Selectaﬂi, rugându-væ, pasajele din scripturi, întrebæri øi alt material pentru lecﬂie
care se potrivesc cel mai bine nevoilor membrilor clasei. Discutaﬂi despre modul
în care scripturile sunt puse în practicæ în viaﬂa zilnicæ. Încurajaﬂi-i pe membrii
clasei sæ împærtæøeascæ experienﬂe care au legæturæ cu principiile din scripturi pe
care le discutaﬂi.
1. Biserica este organizatæ în zilele din urmæ
Explicaﬂi cæ anul 1830 a fost un an crucial în istoria lumii. Venise timpul sæ se
îndeplineascæ profeﬂiile strævechi (Isaia 11:11–12; 29:13–14; Ieremia 31:31:33;
Daniel 2:44–45). Dupæ publicarea Cærﬂii lui Mormon øi restaurarea preoﬂiei,
urmætorul pas major din restaurarea Evangheliei a fost organizarea oficialæ a
Bisericii. Doctrinæ øi legæminte 20 cuprinde instrucﬂiuni din partea Domnului
cætre Joseph Smith referitoare la organizarea Bisericii.
• În ce datæ a fost organizatæ Biserica în aceastæ dispensaﬂie? (Vezi D&L 20:1;
21:3.) De ce a fost aleasæ aceastæ datæ? (Vezi titlul de la D&L 20.)
• Zece ani au trecut de la Prima Viziune pânæ la organizarea Bisericii. În aceastæ
perioadæ de timp, ce evenimente au avut loc, care au pregætit calea pentru
organizarea Bisericii øi care l-au pregætit pe Joseph Smith pentru a o conduce?
(Puteﬂi scrie ræspunsurile pe tablæ. Dacæ este necesar, vedeﬂi urmætorul citat,
care îi va ajuta pe cursanﬂi sæ ræspundæ la aceastæ întrebare.)
În timpul slujirii în Cvorumul celor Doisprezece, elder Gordon B. Hinckley a spus:
„Aceastæ zi a organizærii a fost, de fapt, o zi a începutului, în care Joseph a
absolvit zece ani de remarcabilæ øcolarizare. Aceasta începuse cu incomparabila
viziune din dumbravæ, în primævara anului 1820, când Tatæl øi Fiul i S-au
arætat bæiatului de 14 ani. A continuat cu învæﬂæturile primite de la Moroni,
atât avertismente, cât øi instrucﬂiuni date în nenumærate ocazii. Apoi, a urmat
traducerea strævechii cronici øi inspiraﬂia, cunoaøterea, revelaﬂia care au rezultat
din acea experienﬂæ. A urmat reværsarea autoritæﬂii divine, strævechea preoﬂie
fiind, din nou, conferitæ bærbaﬂilor de cætre aceia care erau posesorii ei legitimi –
Ioan Botezætorul în cazul Preoﬂiei aaronice øi Petru, Iacov øi Ioan în cazul Preoﬂiei
lui Melhisedec. Au existat o serie de revelaﬂii în care glasul lui Dumnezeu s-a auzit
din nou øi între om øi Creator s-a deschis canalul de comunicare. Toate acestea au
precedat acea istoricæ zi de 6 aprilie“ („150-Year Drama: A Personal View of Our
History“, Ensign, apr. 1980, pag. 11–12).
• Cum a ajutat apariﬂia Cærﬂii lui Mormon la pregætirea cæii pentru restaurarea
Evangheliei? (Vezi D&L 20:6–12.) În ce fel a ajutat restaurarea preoﬂiei pregætirea
cæii? (Autoritatea preoﬂiei a fost necesaræ pentru a conduce Biserica øi a îndeplini
rânduielile salværii.)
Explicaﬂi cæ, în ziua de 6 aprilie 1830, Joseph Smith øi alte peste 50 de persoane
s-au întrunit în casa de bârne a lui Peter Whitmer, tatæl, din Fayette, New York,
pentru a organiza Biserica. Legea statului New York prevedea cæ o bisericæ avea
nevoie de cel puﬂin øase membri pentru a fi organizatæ oficial. Ca urmare, øase
bærbaﬂi, care fuseseræ cu toﬂii botezaﬂi øi væzuseræ plæcile de aur, au devenit primii
membri oficiali ai Bisericii. Aceøti bærbaﬂi au fost: Joseph Smith, Oliver Cowdery,
Hyrum Smith, Peter Whitmer, fiul, Samuel H. Smith øi David Whitmer (vezi
History of the Church, 1:76; pentru date istorice suplimentare, vezi Our Heritage,
paginile 14–16).
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• Ce nume i s-a dat Bisericii când a fost organizatæ? (Vezi D&L 20:1.) Explicaﬂi
cæ, în primii ani de existenﬂæ, Biserica a avut øi alte nume, dar în luna aprilie
1838, Domnul a revelat numele prin care avea sæ fie cunoscutæ Biserica Sa.
Ce nume a dat Domnul Bisericii Sale? (Vezi D&L 115:4.) De ce este important
ca Biserica Domnului sæ poarte numele Lui? (Vezi 3 Nefi 27:8.)
Puteﬂi explica faptul cæ numele mormonæ este o poreclæ datæ Bisericii datoritæ
Cærﬂii lui Mormon. Noi preferæm sæ folosim numele întreg al Bisericii pentru
a sublinia credinﬂa noastræ în Salvator, Isus Hristos.
Dacæ aﬂi folosit a doua activitate pentru captarea atenﬂiei, revedeﬂi pe scurt
ræspunsurile la aceste întrebæri (toate ræspunsurile sunt date în cele menﬂionate
mai sus).

Casa din bârne a lui Peter Whitmer, tatæl. Aceastæ copie a fost construitæ pe locul în care a fost
organizatæ Biserica în Fayette, New York, în ziua de 6 aprilie 1830.

2. Domnul porunceøte membrilor Bisericii sæ-l urmeze pe profet
În timpul adunærii în care a fost organizatæ Biserica, Joseph Smith øi Oliver
Cowdery au fost susﬂinuﬂi ca oficianﬂi care prezideazæ ai Bisericii (History of the
Church, 1:77). Domnul a dat, de asemenea, o revelaﬂie instruindu-i pe membrii
Bisericii sæ-l urmeze pe Joseph Smith ca profet. Aceastæ revelaﬂie este consemnatæ
în D&L 21.
• Citiﬂi D&L 1:38 øi 21:4–5 împreunæ cu membrii clasei. Ce ne învaﬂæ aceste
versete despre modul în care trebuie sæ tratæm cuvintele profetului? (Arætaﬂi
cæ, deøi declaraﬂiile din D&L 21 se refereau la Joseph Smith, ele se aplicæ øi
în cazul profeﬂilor care i-au urmat.) Unde putem gæsi cuvintele profeﬂilor
în viaﬂæ? (Ræspunsurile ar putea fi: în scrisori oficiale, conferinﬂe generale
øi revistele Bisericii.) Ce sfat sau învæﬂæturi ale profeﬂilor din zilele din urmæ
au avut o însemnætate deosebitæ pentru dumneavoastræ?
• În D&L 21:5, Domnul a spus cæ noi trebuie sæ dæm ascultare cuvintelor
profetului „în toatæ ræbdarea øi credinﬂa“. De ce ar putea fi nevoie, uneori, de
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ræbdare sau credinﬂæ pentru a urma sfatul profetului? Invitaﬂi-i pe membrii
clasei sæ împærtæøeascæ experienﬂe în care a fost nevoie de ræbdare øi credinﬂæ
pentru a urma sfatul profetului.
• Citiﬂi D&L 21:6 împreunæ cu membrii clasei. Ce binecuvântæri promite
Domnul acelora care îl urmeazæ pe profet? (Puteﬂi scrie aceste binecuvântæri
pe tablæ.) Cum sunt împlinite aceste promisiuni în viaﬂa membrilor Bisericii
astæzi? În ce fel aﬂi fost binecuvântaﬂi pentru cæ l-aﬂi urmat pe profet?
• În D&L 21:9, Domnul promite o „binecuvântare puternicæ“ acelora care au
lucrat în slujba Sa. Cum aﬂi fost binecuvântaﬂi când aﬂi slujit Domnului?
(Puteﬂi aræta cæ o binecuvântare primitæ ca urmare a slujirii Domnului este
aceea cæ mærturiile despre cuvintele profeﬂilor se întæresc.)
3. Domnul îi încurajeazæ pe membrii Bisericii sæ se întruneascæ deseori
pentru a lua din împærtæøanie
• Explicaﬂi cæ, la adunarea în care a fost organizatæ Biserica, membrii au luat
din împærtæøanie (History of the Church, 1:78). De ce credeﬂi cæ era important
ca rânduiala împærtæøaniei sæ fie îndeplinitæ la prima adunare a Bisericii
restaurate?
• În D&L 20, Domnul a revelat informaﬂii despre modul în care trebuie
administratæ împærtæøania (versetele 75–79). Citiﬂi D&L 20:75 împreunæ cu
membrii clasei. De ce este important sæ luæm din împærtæøanie deseori?
• Rugaﬂi un membru al clasei sæ citeascæ rugæciunile pentru împærtæøanie
(D&L 20:77, 79). Ce promisiuni facem când luæm din împærtæøanie? Vezi,
de asemenea, Luca 22:19–20; 3 Nefi 18:7, 10:11.) Puteﬂi aræta cæ ambele
rugæciuni subliniazæ cæ trebuie sæ ne aducem aminte de Isus. Ce înseamnæ
sæ ne aducem aminte de El întotdeauna? Cum ne ajutæ împærtæøania sæ ne
aducem aminte de El?
• Ce promisiune se face în rugæciunile pentru împærtæøanie acelora care iau
din împærtæøanie fiind demni? (Vezi D&L 20:77, 79.) În funcﬂie de situaﬂie,
invitaﬂi-i pe membrii clasei sæ relateze cum le-a binecuvântat vieﬂile luarea
din împærtæøanie.
• În D&L 27, Domnul dæ øi alte instrucﬂiuni lui Joseph Smith cu privire la
împærtæøanie. Ce fæcea Joseph când a primit aceastæ revelaﬂie? (Vezi titlul de
la D&L 27.) Ce a învæﬂat Joseph despre împærtæøanie din aceastæ revelaﬂie?
(Vezi D&L 27:2.) Cum putem noi lua din împærtæøanie „cu privirea
îndreptatæ numai cætre slava [lui Hristos]“?
4. Domnul explicæ îndatoririle membrilor Bisericii
• Citiﬂi D&L 20:68–69 împreunæ cu membrii clasei. În aceste versete, Domnul
explicæ „îndatoririle membrilor dupæ ce sunt primiﬂi prin botez“. Ce dezvæluie
versetul 69 despre ceea ce aøteaptæ Domnul de la noi ca membri ai Bisericii?
Cum Îi putem aræta Domnului recunoøtinﬂa noastræ pentru calitatea de
membri ai Bisericii Sale?
Concluzii

Subliniaﬂi cæ organizarea Bisericii lui Isus Hristos în anul 1830 a fost unul dintre
marile miracole din zilele din urmæ. Chiar dacæ acea micæ adunare din Fayette,
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New York, a trecut neobservatæ de majoritatea oamenilor, evenimentele din acea
zi au schimbat lumea. Invitaﬂi-i pe membrii clasei sæ reflecteze asupra miracolului
creøterii în întreaga lume a Bisericii de la începuturi atât de modeste. Puteﬂi
împærtæøi urmætoarea experienﬂæ:
Preøedintele Wilford Woodruff a povestit despre o adunare în cadrul cæreia
profetul Joseph Smith a profeﬂit despre creøterea Bisericii. Adunarea a avut loc
într-o „casæ micæ, probabil 14 metri pætraﬂi. Dar acolo a încæput întreaga preoﬂie
a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinﬂilor din Zilele din Urmæ care se afla atunci în
oraøul Kirtland øi care se adunase pentru a pleca în tabæra Sionului“. Dupæ ce
mai mulﬂi bærbaﬂi øi-au depus mærturiile despre lucrare, profetul a spus:
„Fraﬂilor, am crescut foarte mult spiritual øi am fost instruit prin mærturiile dumneavoastræ de aici, din aceastæ searæ, dar vreau sæ væ spun, în faﬂa Domnului,
cæ voi nu cunoaøteﬂi despre destinul acestei Biserici øi al împæræﬂiei mai mult
decât cunoaøte un copilaø care stæ în braﬂele mamei lui. Nu îl puteﬂi cuprinde cu
mintea... Ceea ce vedeﬂi aici, în aceastæ searæ, nu este decât o mânæ de deﬂinætori
ai preoﬂiei, dar aceastæ Bisericæ va umple America de Nord øi de Sud – va umple
lumea“ (în Conference Report, apr. 1898, pag. 57).
Depuneﬂi-væ mærturia despre adeværurile discutate în timpul lecﬂiei, aøa cum
sunteﬂi îndemnat de Spirit.
Idei suplimentare
pentru predare

Puteﬂi folosi una sau mai multe dintre urmætoarele idei pentru a completa planul
lecﬂiei sugerat.
1. Creøterea Bisericii
Atrageﬂi atenﬂia membrilor clasei asupra fotografiei reprezentând casa din bârne
a lui Peter Whitmer, tatæl, de la pagina 54. Explicaﬂi cæ aceastæ casæ din fotografie
este o copie a casei în care a fost oficial organizatæ Biserica lui Isus Hristos a
Sfinﬂilor din Zilele din Urmæ. Comparaﬂi începuturile Bisericii cu creøterea ei
din întreaga lume, de astæzi.
2. Relaﬂia noastræ cu Dumnezeu
Rugaﬂi-i pe membrii clasei sæ citeascæ D&L 20:8–31 pentru a identifica
adeværurile despre Dumnezeu øi relaﬂia Sa cu fiii øi fiicele Sale de pe pæmânt.
Încurajaﬂi-i pe membrii clasei sæ se gândeascæ cum ar fi fost viaﬂa lor dacæ ei nu
ar fi cunoscut aceste adeværuri. Unele dintre adeværurile pe care le puteﬂi discuta
sunt menﬂionate mai jos:
a. D&L 20:11. (Dumnezeu îi inspiræ încæ pe oameni øi îi cheamæ sæ facæ lucrarea Sa.)
b. D&L 20:12. (El este acelaøi ieri, astæzi øi întotdeauna.)
c. D&L 20:17. (El este infinit, veønic øi neschimbat.)
d. D&L 20:17. (El a creat cerul øi pæmântul øi toate lucrurile din øi de pe ele.)
e. D&L 20:18. (El ne-a creat dupæ chipul Sæu.)
f. D&L 20:21–25. (Dumnezeu a dat pe Singurul Sæu Fiu Næscut pentru a ispæøi
pentru pæcatele noastre.)
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g. D&L 20:29–31. (Dacæ noi credem, ne pocæim, Îl iubim øi Îl slujim pe
Dumnezeu øi înduræm pânæ la sfârøit, noi vom fi justificaﬂi øi sfinﬂiﬂi prin harul
lui Isus Hristos øi salvaﬂi în împæræﬂia lui Dumnezeu.)
3. „Eu voi bea cu voi... din rodul viﬂei“ (D&L 27:5)
• Citiﬂi D&L 27:5. Ce promisiune, referitoare la împærtæøanie, face Domnul în
acest verset? (Într-un anumit moment din viitor, El va lua din împærtæøanie
împreunæ cu ucenicii Sæi de pe pæmânt.) Despre cine spune Domnul cæ va fi
cu El la acest eveniment? (Vezi D&L 27:5–14. Arætaﬂi cæ în versetul 14, El a
spus cæ vor fi prezenﬂi „toﬂi cei pe care Tatæl Meu Mi i-a dat din lume“.)
4. Prezentarea video „Organizarea Bisericii“
Dacæ dispuneﬂi de Doctrine and Covenants and Church History Video Presentations
(53912), puteﬂi prezenta „Organizarea Bisericii“, un segment de opt minute.
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„Acesta este glasul
Meu pentru toﬂi“

Scop

Sæ îi ajute pe membrii clasei sæ înveﬂe sæ punæ în practicæ în propria viaﬂæ
instrucﬂiunile pe care Domnul le-a revelat altor persoane în scripturi.

Pregætire

1. Studiaﬂi, rugându-væ, Doctrinæ øi legæminte 25 øi celelalte scripturi din aceastæ
lecﬂie.
2. Revedeﬂi materialele pentru aceastæ lecﬂie menﬂionate în Îndrumarul de studiu
pentru membrii clasei (35686). Planificaﬂi moduri în care sæ faceﬂi referire la ele
în timpul lecﬂiei.
3. Dacæ dispuneﬂi de ilustraﬂia cu Emma Smith, pregætiﬂi-væ s-o folosiﬂi în timpul
lecﬂiei (62509; Setul de ilustraﬂii inspirate din scripturi 405).

Sugestii pentru
desfæøurarea lecﬂiei
Activitate pentru
captarea atenﬂiei

În funcﬂie de situaﬂie, relataﬂi urmætoarea experienﬂæ sau folosiﬂi urmætoarea
activitate sau una proprie pentru a începe lecﬂia.
Elder Jay E. Jensen, din Cei Øaptezeci, a descris o perioadæ în care slujea ca
preøedinte de misiune øi, la sfârøitul unei conferinﬂe de district, a fost copleøit
de frustrare øi descurajare din cauza multor probleme cu care se confrunta.
Pe drumul spre casæ, el întorcea paginile scripturilor sale, cæutând alinare øi
îndrumare, øi s-a oprit la secﬂiunea a treia din Doctrina øi legæmintele. El a spus:
„Când citesc un verset, eu pun, deseori, numele meu în el. Am procedat astfel cu
versetul 5 øi am gæsit ajutorul de care aveam nevoie pentru a scæpa de sentimentele
sumbre: ’Iatæ, ﬂie [Jay Jensen] ﬂi-au fost încredinﬂate aceste lucruri, dar ce stricte au
fost poruncile ce ﬂi-au fost date; øi aminteøte-ﬂi, de asemenea, de ceea ce ﬂi s-a
promis ﬂie [Jay Jensen], dacæ tu nu le vei încælca’ (D&L 3:5).
Cuvintele ’aminteøte-ﬂi, de asemenea, de ceea ce ﬂi s-a promis’ au avut un efect
deosebit de puternic asupra mea... În timpul acelor patru zile, nu mæ concentrasem decât asupra problemelor. Nu mæ oprisem sæ mæ gândesc nici mæcar la o
singuræ promisiune“ (în Conference Report, oct. 1992, pag. 112, sau Ensign, nov.
1992, pag. 80).
Elder Jensen a revæzut apoi în minte promisiunile ce i-au fost fæcute în binecuvântarea patriarhalæ, în binecuvântarea primitæ când a fost pus deoparte ca
preøedinte de misiune øi în scripturi. Procedând astfel, el a putut sæ gæseascæ
tæria øi alinarea de care avea nevoie.
• Cum ne poate fi de folos aceastæ idee, de a ne pune numele în scripturi, în timp
ce citim scripturile?
• Citiﬂi 1 Nefi 19:23 împreunæ cu membrii clasei. Ce ne învaﬂæ Nefi despre
importanﬂa aplicærii scripturilor în propria viaﬂæ?
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Explicaﬂi cæ, în aceastæ lecﬂie, se discutæ despre modul în care putem pune în
practicæ sfatul pe care Domnul l-a dat anumitor sfinﬂi menﬂionaﬂi în Doctrina
øi legæmintele.
Discuﬂii øi aplicaﬂii

Selectaﬂi, rugându-væ, materialul pentru lecﬂie care se potriveøte cel mai bine
nevoilor membrilor clasei. Încurajaﬂi-i pe membrii clasei sæ împærtæøeascæ
experienﬂe care au legæturæ cu principiile din scripturi pe care le discutaﬂi.
Arætaﬂi cæ multe dintre revelaﬂiile din Doctrina øi legæmintele au fost date unor
persoane. Deøi sfaturile din revelaﬂii nu a fost anume pentru acele persoane øi
deøi acei membri ai Bisericii au træit cu mulﬂi ani în urmæ, multe dintre sfaturi ni
se aplicæ nouæ astæzi. Aøa cum a spus Domnul în repetate rânduri: „Ceea ce spun
unuia este pentru toﬂi“ (D&L 61:36; vezi, de asemenea, D&L 25:16; 82:5; 93:49).
În luna iulie a anului 1830, Domnul a dat o revelaﬂie pentru Emma Smith, soﬂia
profetul Joseph Smith (D&L 25). Expuneﬂi o ilustraﬂie cu Emma Smith. Explicaﬂi
cæ aceastæ lecﬂie trateazæ trei teme din revelaﬂia Domnului pentru Emma.
1. Soﬂul øi soﬂia trebuie sæ se sprijine øi sæ se aline unul pe celælalt
Revelaﬂia Domnului pentru Emma Smith a cuprins un sfat despre responsabilitatea
ei faﬂæ de soﬂ. Dacæ predaﬂi tinerilor, folosiﬂi materialul din aceastæ secﬂiune pentru
a-i ajuta sæ înﬂeleagæ importanﬂa sprijinirii viitoarelor soﬂii sau viitorilor soﬂi.
• Citiﬂi D&L 25:5 împreunæ cu membrii clasei. Ce a sfætuit-o Domnul pe Emma
în acest verset? Care sunt unele dintre modurile în care soﬂii øi soﬂiile se pot
ajuta unii pe alﬂii în momentele grele? (În timp ce membrii clasei discutæ
despre aceastæ întrebare, invitaﬂi-i sæ împærtæøeascæ experienﬂe personale sau
observaﬂiile altor soﬂi sau soﬂii care s-au alinat øi s-au sprijinit unii pe alﬂii.)
Profetul Joseph Smith le-a învæﬂat pe soﬂii cæ trebuie sæ-øi trateze soﬂii „cu
blândeﬂe øi afecﬂiune. Când un bærbat este doborât de necazuri, când este
copleøit de griji øi greutæﬂi, dacæ este întâmpinat cu un zâmbet în loc de reproø
sau cârtealæ – dacæ este întâmpinat cu blândeﬂe, sufletul sæu se va calma øi
sentimentele sale se vor liniøti“ (Teachings of the Prophet Joseph Smith, sel.
Joseph Fielding Smith [1976], pag. 228).
Profetul i-a învæﬂat pe soﬂi: „Este datoria soﬂului sæ-øi iubeascæ, preﬂuiascæ
øi îngrijeascæ soﬂia øi sæ se lipeascæ de ea øi de nimeni altcineva; trebuie s-o
cinsteascæ precum pe sine însuøi øi trebuie sæ manifeste sensibilitate faﬂæ
de sentimentele ei“ (Elders’ Journal, Aug. 1838, pag. 61).
• Citiﬂi D&L 25:14 împreunæ cu membrii clasei. Ce a sfætuit-o Domnul pe
Emma Smith în acest verset? Cum pot aræta soﬂul øi soﬂia cæ sunt încântaﬂi
unul de celælalt?
Joseph øi Emma Smith au fost un mare sprijin unul pentru celælalt în timpul
multelor perioade de suferinﬂæ prin care au trecut. În anul 1842, când Joseph
se ascundea pentru cæ viaﬂa îi era în pericol, Emma a putut sæ-l viziteze. Joseph
a spus, mai târziu, despre acea vizitæ:
„Câtæ nespusæ încântare øi câtæ bucurie mi-au umplut pieptul când am luat-o de
mânæ, în acea searæ, pe preaiubita mea Emma – ea care era soﬂia mea, chiar soﬂia
din tinereﬂea mea, precum øi alegerea inimii mele. Multe au fost reverberaﬂiile
minﬂii mele când m-am gândit pentru o clipæ la multele evenimente prin care
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am fost chemaﬂi sæ trecem din când în când, zbuciumul øi truda, tristeﬂile øi
suferinﬂele, bucuriile øi consolærile care ne-au fost presærate în calea noastræ...
Oh, o mulﬂime de gânduri mi-au umplut mintea pentru un moment, ea este aici
din nou... neînfricatæ, hotærâtæ øi neøovæitoare – neschimbætoarea, afectuoasa
Emma!“ (History of the Church, 5:107).
Joseph øi Emma s-au sprijinit øi s-au alinat unul pe celælalt în perioadele în care
au trebuit sæ îndure moartea multora dintre copiii lor. Pe parcursul a patru ani,
au murit patru dintre copilaøii lor. Dintre cei 11 copii (doi adoptaﬂi), numai trei
fii øi o fiicæ au træit pânæ la o vârstæ mai înaintatæ.
În perioada în care profetul ducea poveri grele legate de Biserica în creøtere
din Kirtland, Ohio, Emma a næscut doi gemeni, un bæiat øi o fatæ, care au murit
amândoi la câteva ore dupæ naøtere. În acelaøi timp, în oraøul din apropiere,
Orange, Ohio, se næøteau doi gemeni în familia lui John øi Julia Murdock,
noi convertiﬂi în Bisericæ. La øase ore dupæ naøterea gemenilor Murdock, sora
Murdock a murit. Când Emma øi Joseph au aflat despre aceasta, ei l-au întrebat
pe fratele Murdock dacæ îi puteau adopta pe gemeni. La scurt timp, cei doi
bebeluøi, Joseph øi Julia Murdock, au fost aduøi în casa familiei Smith.
Mama lui Joseph Smith, Lucy Mack Smith, a descris unele dintre træsæturile care
au fæcut posibil ca Emma sæ-l sprijine pe Joseph sæ treacæ prin momentele grele:
„Nu am væzut în viaﬂa mea o femeie care sæ îndure orice obosealæ øi restriøte,
lunæ dupæ lunæ, an dupæ an, cu acele curaj, zel øi ræbdare neclintite pe care le-a
avut întotdeauna; pentru cæ eu øtiu ce a trebuit sæ îndure ea... Ea a ﬂinut piept
furtunii persecuﬂiei øi a înfruntat furia oamenilor øi a diavolilor, care ar fi
doborât aproape orice altæ femeie“ (History of Joseph Smith, ed. Preston Nibley
[1958], pag. 190–191).
• Ce pot învæﬂa soﬂul øi soﬂia din exemplul lui Joseph øi al Emmei Smith care sæ-i
ajute sæ fie mai iubitori unul faﬂæ de celælalt øi sæ se sprijine mai mult unul pe
celælalt.
2. Trebuie sæ fim blânzi øi sæ evitæm mândria
Domnul a poruncit Emmei Smith: „Continuæ în spiritul blândeﬂii øi fereøte-te de
mândrie“ (D&L 25:14). El a dat instrucﬂiuni similare altor membri ai Bisericii.
Citiﬂi urmætoarele versete împreunæ cu membrii clasei:
a. D&L 23:1 (cætre Oliver Cowdery): „Fereøte-te de mândrie, ca nu cumva sæ
cazi în ispitæ“.
b. D&L 38:39 (cætre sfinﬂi, în cadrul unei conferinﬂe a Bisericii): „Feriﬂi-væ de
mândrie, ca nu cumva sæ deveniﬂi ca nefiﬂii din vechime“.
c. D&L 90:17 (cætre Prima Preøedinﬂie a Bisericii): „Fiﬂi avertizaﬂi cu privire la
aroganﬂa øi mândria voastræ, pentru cæ ele întind o cursæ sufletelor voastre“.
d. D&L 98:19–20 (cætre sfinﬂii din Kirtland): „Eu, Domnul, nu sunt foarte
mulﬂumit de mulﬂi dintre aceia care sunt în Biserica din Kirtland. Pentru cæ
ei nu abandoneazæ pæcatele lor øi cæile lor pæcætoase, mândria inimilor lor,
læcomia lor“.
• Ce este mândria? De ce credeﬂi cæ sunt atât de puternice øi frecvente avertismentele Domnului referitoare la mândrie?

60

Lecﬂia 10

Preøedintele Ezra Taft Benson ne-a învæﬂat:
„Cei mai mulﬂi dintre noi cred cæ mândria este egoism, îngâmfare, înfumurare,
aroganﬂæ sau læudæroøenie. Toate acestea sunt elemente ale pæcatului, dar miezul
sau esenﬂa lipseøte totuøi.
Træsætura esenﬂialæ a mândriei este duømænia – duømænia faﬂæ de Dumnezeu
sau duømænia faﬂæ de semenii noøtri. Duømænie înseamnæ ’uræ, ostilitate sau
opoziﬂie’“ (în Conference Report, apr. 1989, pag. 3, sau Ensign, mai 1989,
pag. 4).
• În ce fel ne afecteazæ mândria relaﬂia cu Dumnezeu?
Preøedintele Benson a explicat:
„Mândria este, în esenﬂæ, competitivæ. Noi ne mæsuræm voinﬂa cu cea a lui
Dumnezeu... în spiritul expresiei ’voia mea sæ se facæ øi nu a Ta’...
Voinﬂa noastræ în competiﬂie cu voinﬂa lui Dumnezeu va permite dorinﬂelor,
poftelor øi pasiunilor sæ se manifeste færæ înfrânare (vezi Alma 38:12; 3 Nefi
12:30)...
Duømæniei noastre faﬂæ de Dumnezeu i pot pune multe etichete, cum ar fi
ræzvrætire, împietrire a inimii, încæpæﬂânare, lipsæ de pocæinﬂæ, înfumurare,
irascibilitate øi cæutare de semne. Oamenii mândrii doresc ca Dumnezeu sæ
fie de acord cu ei. Nu îi intereseazæ sæ îøi schimbe pærerile pentru ca ele sæ fie
în concordanﬂæ cu cele ale lui Dumnezeu“ (în Conference Report, apr. 1989,
pag. 4, sau Ensign, mai 1989, pag. 4).
• În ce fel ne afecteazæ mândria relaﬂia cu ceilalﬂi?
Preøedintele Benson a remarcat:
„O altæ parte majoræ a acestui pæcat predominant al mândriei este duømænia
faﬂæ de semenii noøtri. Suntem tentaﬂi în fiecare zi sæ ne înælﬂæm noi înøine
deasupra altora øi sæ-i minimalizæm pe ei (vezi Helaman 6:17; D&L 58:41)...
Mândria... se manifestæ în atât de multe feluri, cum ar fi remarcarea greøelilor
altora, bârfa, vorbitul pe la spate, cârteala, viaﬂa dusæ peste posibilitæﬂile noastre,
invidia, læcomia, lipsa recunoøtinﬂei øi a cuvintelor de laudæ care i-ar putea
înælﬂa pe alﬂii, incapacitatea de a ierta øi gelozia...
Egoismul este una dintre cele mai obiønuite faﬂete ale mândriei. ’Cum mæ
afecteazæ toate pe mine’ stæ la baza a tot ceea ce conteazæ – îngâmfarea,
compætimirea, automulﬂumirea lumeascæ, lauda de sine øi aviditatea...
O altæ faﬂetæ a mândriei este discordia. Neînﬂelegerile, certurile, dominaﬂia
nedreaptæ, præpastia dintre generaﬂii, divorﬂurile, abuzurile asupra partenerului
de viaﬂæ, ræzvrætirile øi tulburærile, toate intræ în aceastæ categorie a mândriei“
(în Conference Report, apr. 1989, pag. 4–5, sau Ensign, mai 1989, pag. 4–6).
• Cum putem înfrânge mândria øi cultiva spiritul blândeﬂii?
Preøedintele Benson a dat urmætorul sfat: „Antidotul mândriei este umilinﬂa –
blândeﬂea, supunerea (vezi Alma 7:23). Este inima frântæ øi spiritul smerit...
Putem alege sæ ne umilim iubindu-L pe Dumnezeu, supunându-ne voinﬂei
Lui øi punându-L pe El pe primul loc în vieﬂile noastre“ (în Conference Report,
apr. 1989, pag. 6, sau Ensign, mai 1989, pag. 6–7).
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• Citiﬂi urmætoarele pasaje împreunæ cu membrii clasei. D&L 1:28, 19:23, 112:10
øi 124:97. Potrivit acestor pasaje, care sunt unele dintre binecuvântærile pe care
le primim când alegem sæ fim blânzi øi umili?
• Ce binecuvântæri aﬂi primit în viaﬂæ când aﬂi ales sæ fiﬂi umili øi nu mândri?
3. Trebuie sæ ne bucuræm øi sæ îndræznim
Domnul a îndemnat-o pe Emma Smith: „Înalﬂæ-ﬂi capul øi bucuræ-te“ (D&L 25:13).
Deøi sfinﬂii de la începutul acestei dispensaﬂii s-au confruntat cu multe suferinﬂe,
Domnul le-a dat, în repetate rânduri, îndemnuri similare. Citiﬂi urmætoarele
versete împreunæ cu membrii clasei.
a. D&L 29:5 (cætre profetul Joseph Smith øi alﬂii): „Înælﬂaﬂi-væ inimile voastre øi
fiﬂi fericiﬂi, pentru cæ Eu sunt în mijlocul vostru øi eu sunt avocatul vostru la
Tatæl“.
b. D&L 61:36 (cætre profetul Joseph Smith øi alﬂii): „Îndræzniﬂi copii mici; pentru
cæ Eu sunt în mijlocul vostru øi nu v-am abandonat“.
c. D&L 68:6 (cætre Orson Hyde, Luke S. Johnson, Lyman E. Johnson øi William
E. McLellin): „Îndræzniﬂi øi nu væ temeﬂi, pentru cæ Eu, Domnul, sunt cu voi
øi am sæ stau lângæ voi“.
d. D&L 78:18 (cætre profetul Joseph Smith øi alﬂii): „Voi nu puteﬂi suporta toate
lucrurile acum; totuøi, îndræzniﬂi, pentru cæ Eu væ voi conduce“.
e. D&L 136:29 (cætre tabæra lui Israel de la Cartierele de Iarnæ): „Dacæ eøti trist,
cheamæ-L pe Domnul, Dumnezeul tæu, cu sinceritate, pentru ca sufletul tæu
sæ poatæ fi vesel“.
• În aceste pasaje, ce motive dæ Domnul pentru a îndræzni? Ce putem face pentru
a ne forma øi pæstra îndræzneala? Cum îi putem ajuta pe alﬂii sæ îndræzneascæ?
• Care sunt unele dintre consecinﬂele concentrærii asupra aspectelor negative ale
vieﬂii, chiar dacæ acestea ar putea fi grave øi predominante?
Elder Marvin J. Ashton, din Cvorumul celor Doisprezece a dat urmætorul sfat:
„Nici unul dintre noi nu va scæpa de tragedie øi suferinﬂæ. Fiecare dintre noi va
reacﬂiona, probabil, în mod diferit. Totuøi, dacæ ne putem aminti promisiunea
Domnului ’pentru cæ Eu, Domnul, sunt cu voi’, vom fi capabili sæ ne înfruntæm
problemele cu demnitate øi curaj. Vom gæsi tæria sæ îndræznim øi sæ nu avem
resentimente, sæ nu devenim critici øi sæ nu ne læsæm învinøi. Vom fi capabili
sæ întâmpinæm evenimentele neplæcute ale vieﬂii cu o viziune claræ, cu tærie øi
putere...
Câtæ bucurie este sæ vezi pe cineva îndræznind, pe cineva care, atunci când
alﬂii, din cauza întâmplærilor sau evenimentelor neplæcute, træiesc într-o tæcere
plinæ de furie sau îøi exprimæ dezgustul, înfruntæ situaﬂia cu ræbdare plinæ de
îndræznealæ øi bunæ dispoziﬂie“ (în Conference Report, apr. 1986, pag. 84–85,
sau Ensign, mai 1986, pag. 66).
Subliniaﬂi faptul cæ multele îndemnuri ale Salvatorului de a îndræzni ne amintesc
cæ putem gæsi pace øi bucurie indiferent de situaﬂia în care ne aflæm.
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Concluzii

Idei suplimentare
pentru predare

Reafirmaﬂi faptul cæ sfatul dat de Domnul sfinﬂilor care au træit cu mulﬂi ani în
urmæ ne poate binecuvânta mult vieﬂile astæzi. Încurajaﬂi-i pe membrii clasei sæ
citeascæ scripturile cu intenﬂia de a pune în practicæ mesajele la situaﬂiile cu care
se confruntæ fiecare.

Aplicarea scripturilor în vieﬂile noastre
Obﬂineﬂi, din timp, fotografiile câtorva membri ai clasei. Pregætiﬂi, de asemenea,
ilustraﬂia cu Emma Smith (62509; Set de ilustraﬂii inspirate din scripturi, 405)
pentru a o expune.
Expuneﬂi ilustraﬂia cu Emma Smith øi explicaﬂi cæ D&L 25 cuprinde instrucﬂiunile
Domnului pentru ea. Aøezaﬂi fotografiile membrilor clasei lângæ fotografia Emmei.
Rugaﬂi-i pe membrii clasei sæ citeascæ 25:16. Explicaﬂi cæ sfatul din aceastæ revelaﬂie
se poate pune în practicæ øi în cazul nostru. Rugaﬂi-i pe membrii clasei sæ citeascæ
D&L 61:36, 82:5 øi 93:49. Ajutaﬂi-i sæ înﬂeleagæ cæ noi putem face „ca toate
scripturile sæ ni se aplice nouæ“ (1 Nefi 19:23).
• În ce fel v-a ajutat în viaﬂæ sfatul cuprins în scripturi? Cum aﬂi pus în practicæ
sfatul în propria situaﬂie?
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„Câmpul este alb,
gata pentru seceriø“

Lecﬂia

11
Scop

Sæ îi ajute pe membrii clasei sæ ia hotærârea de a ajuta la întærirea împæræﬂiei lui
Dumnezeu prin slujire cu sârguinﬂæ, în special împærtæøind Evanghelia lui
Dumnezeu prin munca misionaræ.

Pregætire

1. Studiaﬂi, rugându-væ, urmætoarele scripturi øi alte materiale:
a. Doctrinæ øi legæminte 4, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 31, 33, 75 øi alte scripturi din
aceastæ lecﬂie;
b. Our Heritage, pagina 11.
2. Revedeﬂi materialele pentru aceastæ lecﬂie din Îndrumarul de studiu pentru
membrii clasei (35686). Planificaﬂi moduri în care sæ faceﬂi referire la ele în
timpul lecﬂiei.

Sugestii pentru
desfæøurarea lecﬂiei
Activitate pentru
captarea atenﬂiei

În funcﬂie de situaﬂie, folosiﬂi activitatea urmætoare sau una proprie pentru a
începe lecﬂia.
Scrieﬂi pe tablæ Samuel Smith
Phinehas Young øi John P. Greene
___________. Explicaﬂi cæ, dupæ ce Evanghelia a fost restauratæ, Biserica a început
o uriaøæ activitate misionaræ pentru a ræspândi aceastæ veste bunæ în întreaga
lume. Mulﬂi convertiﬂi noi au ræspuns cu entuziasm chemærii misionare. Unul
dintre aceøti convertiﬂi a fost Samuel, fratele lui Joseph Smith.
În luna aprilie a anului 1830, Samuel Smith a început sæ cælætoreascæ în
localitæﬂile învecinate din statul New York pentru a predica Evanghelia øi a
prezenta oamenilor Cartea lui Mormon. El nu a prea avut succes, deøi a vândut
un exemplar al cærﬂii unui bærbat pe nume Phinehas Young. În luna iunie a
anului 1830, Samuel a fost pus deoparte de cætre profetul Joseph pentru a face
o cælætorie misionaræ în est. El a parcurs 25 de mile în prima zi øi s-a oprit la
multe case, dar oamenii l-au tratat cu asprime øi nu au vrut sæ-l asculte. În ziua
urmætoare, el a læsat un exemplar al Cærﬂii lui Mormon la John P. Greene, un
pastor metodist. Soﬂia lui John Greene, Rhoda, era sora lui Phinehas Young.
Fiind refuzat de aproape toﬂi cei pe care îi contactase, Samuel a simﬂit cæ misiunea
sa nu avusese succes. Totuøi, cærﬂile pe care le læsase lui Phinehas Young øi lui
John P. Greene au dus la convertirea lor øi la convertirea multor altora. De
exemplu, Phinehas Young øi Rhoda Greene aveau un frate pe nume Brigham, care
a fost convertit øi a devenit, mai târziu, al doilea preøedinte al Bisericii. Prietenul
lui Brigham Young, Heber C. Kimball, s-a alæturat øi el Bisericii. Mai târziu, el a
slujit în Prima Preøedinﬂie. Atât Brigham Young, cât øi Heber C. Kimball au avut
un rol esenﬂial în convertirea a mii de persoane din Statele Unite øi Anglia.
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Arætaﬂi cæ, dacæ ar fi sæ completaﬂi spaﬂiul liber (linia întreruptæ) de pe tablæ cu
numele tuturor oamenilor care au fost influenﬂaﬂi de munca misionaræ a lui
Samuel Smith, ar trebui sæ scrieﬂi milioane de nume. Printre cei care au fost
direct influenﬂaﬂi se aflæ mari conducætori ai Bisericii. Mulﬂi dintre cei cærora
le propovæduiﬂi, dacæ nu chiar toﬂi, au fost influenﬂaﬂi într-un fel de aceastæ
slujire. Puteﬂi scrie pe tablæ numele dumneavoastræ øi numele unora dintre
membrii clasei.
În aceastæ lecﬂie, se discutæ câteva dintre revelaﬂiile cheie pe care le-a dat Domnul
cu privire la slujirea în împæræﬂia Sa, în special în împærtæøirea Evangheliei. Arætaﬂi
cæ, aøa cum eforturile misionare ale lui Samuel Smith au binecuvântat multe
generaﬂii de membri ai Bisericii, când împærtæøim Evanghelia, øi noi putem
binecuvânta mulﬂi oameni acum øi sute sau chiar mii în viitor.
Discuﬂii øi aplicaﬂii

Aceastæ lecﬂie cuprinde mai multe materiale decât este posibil sæ se predea în
timpul unei perioade de predare. Selectaﬂi, rugându-væ, materialul pentru lecﬂie
care se potriveøte cel mai bine nevoilor membrilor clasei.
În luna februarie a anului 1829, pærinﬂii lui Joseph Smith i-au vizitat pe Joseph
øi Emma în Harmony, Pennsylvania. În aceastæ perioadæ de timp, profetul l-a
întrebat pe Domnul øi a primit revelaﬂia consemnatæ în D&L 4 pentru tatæl sæu,
Joseph Smith, tatæl.
Pe lângæ aceastæ revelaﬂie pentru tatæl sæu, profetul a primit revelaﬂii pentru mulﬂi
alﬂii care i-au cerut sæ-L întrebe pe Dumnezeu øi sæ afle voinﬂa Sa cu privire la ei.
Unele dintre aceste revelaﬂii sunt consemnate în D&L 11, 12, 14, 15 øi 16. Deøi
aceste revelaﬂii au fost date pentru anumite persoane, principiile se referæ la toﬂi
aceia care slujesc în împæræﬂia Domnului (D&L 11:27).
1. „Sæ-L slujiﬂi cu toatæ inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul øi cu toatæ tæria
voastræ“
• Citiﬂi D&L 4:1–2 împreunæ cu membrii clasei. Potrivit versetului 2, ce le cere
Domnul acelora care slujesc în împæræﬂia Sa? Ce înseamnæ a sluji cu toatæ
inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul øi cu toatæ tæria noastræ? (Aceastæ
sugereazæ dedicare totalæ slujirii Domnului.)
• De ce este atât de important ca noi sæ ne dedicæm sufletele cu totul slujirii
Domnului? De ce, uneori, nu suntem total angajaﬂi în slujirea Domnului?
Cum putem sæ devenim mai angajaﬂi în a-L sluji pe Domnul cu devotament
deplin?
Explicaﬂi cæ tatæl lui Joseph Smith øi-a dedicat întreaga viaﬂæ slujirii Domnului,
aøa cum a fost instruit în D&L 4. Împærtæøiﬂi urmætoarea relatare care aratæ
profunzimea angajærii sale în împærtæøirea Evangheliei:
„Joseph Smith, tatæl, a fost plin de mærturia adeværului øi a fost întotdeauna
neræbdætor s-o împærtæøeascæ altora. El avea aproape øaizeci de ani când a fæcut
obositoarea cælætorie... pentru a duce Evanghelia tatælui øi mamei lui, surorilor
øi fraﬂilor lui. La scurt timp dupæ întoarcerea sa [acasæ], el a preferat sæ fie închis
pentru o micæ datorie de 14 dolari, decât sæ nege divinitatea Cærﬂii lui Mormon
øi sæ fie iertat de datorie! A fost aruncat într-o celulæ cu un criminal condamnat
øi læsat færæ hranæ timp de patru zile. Mai târziu, el a fost transferat în blocul de
muncæ al închisorii, unde a predicat Evanghelia øi a convertit douæ persoane pe
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care le-a botezat mai târziu. El a stat în închisoare o lunæ întreagæ pânæ când
familia sa a reuøit sæ-i obﬂinæ eliberarea“ (E. Cecil McGavin, The Family of Joseph
Smith [1963], pag. 68; vezi, de asemenea, Lucy Mack Smith, History of Joseph
Smith, ed. Preston Nibley [1958], pag. 172–173, 179–186).
• Cum putem noi dovedi aceeaøi angajare în împærtæøirea Evangheliei pe care
a dovedit-o Joseph Smith, tatæl? Ce experienﬂe aﬂi træit când aﬂi împærtæøit
Evanghelia familiei sau vecinilor dumneavoastræ sau unor persoane de la øcoalæ
ori de la locul de muncæ sau persoanelor pe care le-aﬂi cunoscut cu prilejul unei
cælætorii ori în orice alte circumstanﬂe?
2. Pregætiﬂi-væ sæ-I slujiﬂi Domnului
Peste tot în Doctrina øi legæmintele, Domnul ne povæﬂuieøte cum sæ ne pregætim
sæ-L slujim. Explicaﬂi cæ aceastæ pregætire trebuie sæ fie un efort continuu depus
de-a lungul vieﬂii noastre.
• Care sunt unele dintre calitæﬂile pe care Domnul doreøte sæ le aibæ aceia care Îi
slujesc? (Vezi scripturile de mai jos. Notaﬂi pe tablæ calitæﬂile øi folosiﬂi întrebærile
pentru a încuraja discuﬂia.)
a. D&L 4:3; 11:8. De ce este dorinﬂa o calitate importantæ pe care trebuie sæ o
aibæ aceia care Îi slujesc Domnului? Cum ne putem mæri dorinﬂa de a-I sluji?
b. D&L 4:5–6; 12:8; 18:19. Ce calitæﬂi se repetæ cel mai des în aceste versete?
Invitaﬂi-i pe membrii clasei sæ împærtæøeascæ experienﬂe care dovedesc
importanﬂa oricæreia dintre aceste calitæﬂi în slujirea Domnului.
c. D&L 11:6; 20. De ce este supunerea importantæ în slujirea Domnului?
d. D&L 4:7; 31:12. Cum v-a ajutat rugæciunea sæ-L slujiﬂi pe Domnul?
Încurajaﬂi-i pe membrii clasei sæ aleagæ una dintre aceste calitæﬂi øi sæ se
stræduiascæ, rugându-se, sæ øi-o desævârøeascæ.
• Citiﬂi D&L 11:21 împreunæ cu membrii clasei. Ce putem învæﬂa din aceste
versete despre pregætirea pentru a-I sluji Domnului? Cum au demonstrat
experienﬂele pe care le-aﬂi træit înﬂelepciunea acestui sfat?
3. „Câmpul este alb“
Peste tot în Doctrina øi legæmintele, Domnul aratæ cât este de urgentæ ræspândirea
Evangheliei. Aceasta pentru cæ scopul muncii misionare este „salvarea sufletelor“
(D&L 100:4).
• Citiﬂi D&L 4:4, 11:3 øi 33:3 împreunæ cu membrii clasei. Ce doreøte Domnul
sæ ne spunæ atunci când comparæ munca misionaræ cu un câmp care este gata
pentru seceriø? (Ræspunsurile ar putea include øi pe acela cæ mulﬂi oameni sunt
pregætiﬂi pentru a primi Evanghelia.)
• Domnul i-a avertizat pe vârstnici sæ nu fie leneøi øi le-a spus: „Sæ mergeﬂi
înainte øi sæ nu întârziaﬂi“ D&L 60:13; 75:3). Cum ni s-ar putea aplica acest
avertisment? De ce întârzie unii dintre noi împærtæøirea Evangheliei?
Elder Henry B. Eyring, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a relatat
urmætoarea experienﬂæ:
„Este uøor sæ spui: ’Nu este momentul potrivit’. Dar amânarea este plinæ de
pericole. Cu ani în urmæ am lucrat pentru un om din California. El m-a angajat;
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a fost bun cu mine; pærea sæ mæ respecte forte mult. Eram probabil singurul sfânt
din zilele din urmæ pe care a ajuns sæ-l cunoascæ bine. Nu mai øtiu toate motivele
pe care le-am gæsit pentru a aøtepta un moment mai potrivit ca sæ vorbesc cu el
despre Evanghelie. Îmi amintesc însæ tristeﬂea pe care am simﬂit-o când am aflat,
dupæ ce el se pensionase øi eu locuiam la mare depærtare, cæ el øi soﬂia lui fuseseræ
uciøi într-un accident de maøinæ, petrecut noaptea târziu, în timp ce se îndreptau
spre casa lor din Carmel, California. El îøi iubea soﬂia. Îøi iubea copiii. Îøi iubise
pærinﬂii. El îøi iubea nepoﬂii øi îi va iubi pe copiii lor øi va dori sæ fie alæturi de ei
întotdeauna.
Nu øtiu cum vor fi organizate mulﬂimile în lumea care va veni. Dar presupun cæ
îl voi întâlni, cæ el mæ va privi in ochi øi cæ voi vedea în ei întrebarea: ‘Hal, tu ai
øtiut. De ce nu mi-ai spus øi mie?’ “ (în Conference Report, oct. 1998, pag. 42,
sau Ensign, nov. 1998, pag. 33).
4. „Deschideﬂi gura øi ea va fi umplutæ“
În Doctrina øi legæmintele, Domnul dæ îndrumæri cu privire la ce trebuie sæ propovæduim øi cum trebuie sæ propovæduim în timp ce împærtæøim Evanghelia. De
asemenea, El ne încurajeazæ sæ împærtæøim Evanghelia færæ teamæ, promiﬂându-ne
sæ ne ajute atunci când avem îndoieli.
• Citiﬂi câteva dintre urmætoarele versete împreunæ cu membrii clasei: D&L 11:9,
15:6, 18:6, 31:3–4, 33:10–11, 42:12 øi 52:8–9. Ce ne dezvæluie aceste versete
despre ceea ce ar trebui sæ propovæduiascæ slujitorii Domnului? De ce este atât
de important mesajul pocæinﬂei? (Vezi D&L 18:10–14.)
• Citiﬂi câteva dintre urmætoarele versete împreunæ cu membrii clasei: D&L
18:20–21, 38:41, 42:6, 42:14, 75:4 øi 100:7–8. Ce ne dezvæluie aceste versete
despre modul în care ar trebui sæ propovæduiascæ slujitorii Domnului? De ce
este important sæ evitæm disputa atunci când propovæduim Evanghelia? Ce
înseamnæ „înælﬂând glasurile voastre precum glasul unei trâmbiﬂe“? (D&L
42:6; 75:4.) Cum putem fi atât îndræzneﬂi, cât øi umili, când propovæduim
Evanghelia? (Vezi Alma 38:10–12.)
• Domnul i-a avertizat pe vârstnici sæ-øi deschidæ gura øi sæ declare Evanghelia
Sa „færæ sæ [se teamæ] de ceea ce poate face omul“ (D&L 30:11; vezi, de
asemenea, D&L 30:5; 33:8–11). Domnul a spus, de asemenea, cæ El nu este
mulﬂumit de aceia care „nu îøi deschid gura lor... din cauza fricii de oameni“
(D&L 60:2). Cum ni s-ar putea aplica acest avertisment? Cum putem învinge
teama când împærtæøim Evanghelia? (Vezi D&L 19:38; 33:12–14, 75:9–13.)
• Explicaﬂi cæ unii dintre noi ezitæ sæ împærtæøeascæ Evanghelia pentru cæ ne
lipseøte încrederea în capacitatea noastræ de a vorbi sau a preda în mod
convingætor. Cum putem învinge o asemenea temere? (Vezi D&L 11:21; 14:8;
31:3.) Invitaﬂi-i pe membrii clasei sæ relateze experienﬂe în care Spiritul le-a
insuflat cuvintele în timp ce ei împærtæøeau Evanghelia.
• Faceﬂi referire la relatarea despre prima misiune a lui Samuel Smith, prezentatæ
pe scurt în activitatea pentru captarea atenﬂiei. De ce a avut Samuel Smith
sentimentul cæ prima sa misiune a fost un eøec? În ce fel a avut el succes? Ce
anume putem învæﬂa din experienﬂa lui care sæ ne ajute în activitatea noastræ
misionaræ?
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5. Domnul promite mari binecuvântæri acelora care lucreazæ în slujba Sa
• Ce promite Domnul acelora care lucreazæ cu sârguinﬂæ în slujba Sa? (Alegeﬂi
câteva dintre urmætoarele pasaje din scripturi pe care sæ le citiﬂi împreunæ
cu membrii clasei. Discutaﬂi despre promisiunile din fiecare pasaj. Rezumaﬂi
informaﬂiile pe tablæ øi folosiﬂi sugestiile pentru discuﬂii pentru a încuraja
punerea lor în practicæ.)
a. D&L 4:4; 11:3; 75:5.
b. D&L 18:15–16. Invitaﬂi-i pe membrii clasei sæ-øi descrie sentimentele pe care
le au faﬂæ de membrii Bisericii care le-au împærtæøit Evanghelia sau pe acelea
pe care le-au avut când au împærtæøit ei înøiøi Evanghelia.
c. D&L 31:5; 84:60–61.
d. D&L 31:7; 109:55–57. Invitaﬂi-i pe membrii clasei sæ împærtæøeascæ
experienﬂe în care Domnul a deschis inimile lor sau pe ale altora pentru
a primi Evanghelia.
e. D&L 31:11; 84:85; 100:5–6. Invitaﬂi-i pe membrii clasei sæ împærtæøeascæ
experienﬂe în care Spiritul le-a îndrumat eforturile sau i-a inspirat în
momente în care împærtæøeau Evanghelia.
f. D&L 31:13; 75:9–13; 84:88. Invitaﬂi-i pe membrii clasei sæ împærtæøeascæ
experienﬂe în care au simﬂit cæ sunt sprijiniﬂi øi întæriﬂi de Domnul în timp
ce împærtæøeau Evanghelia.
g. D&L 71:9–10. Arætaﬂi cæ Domnul a fæcut aceastæ promisiune în momentul
în care Biserica era atacatæ de cætre un apostat înverøunat. Cum ne poate
ajuta aceastæ promisiune astæzi?
h. D&L 84:80. Invitaﬂi-i pe membrii clasei sæ spunæ cum i-a susﬂinut psihic,
fizic øi spiritual Domnul în timp ce predicau Evanghelia.
i. D&L 100:7–8. Invitaﬂi-i pe membrii clasei sæ împærtæøeascæ experienﬂe în
care au simﬂit cæ Duhul Sfânt depunea mærturie în timp ce ei împærtæøeau
Evanghelia.
Concluzii

Idei suplimentare
pentru predare

Încurajaﬂi-i pe membrii clasei sæ se dedice pe deplin slujirii Domnului. Subliniaﬂi
cæ Domnul îi va binecuvânta pe mæsuræ ce vor împærtæøi altora Evanghelia.
Depuneﬂi mærturie despre adeværurile discutate în timpul lecﬂiei, aøa cum sunteﬂi
îndemnat de Spirit.

Puteﬂi folosi una sau mai multe dintre urmætoarele idei pentru a completa planul
lecﬂiei sugerat.
1. Repetarea învæﬂæturilor
Rugaﬂi membri ai clasei sæ deschidæ Doctrina øi legæmintele la patru secﬂiuni
diferite: D&L 6, 11, 12 øi 14. Rugaﬂi o persoanæ sæ citeascæ primele øase versete
din oricare dintre aceste secﬂiuni øi rugaﬂi-le pe celelalte sæ urmæreascæ versetele
respective din celelalte secﬂiuni. Explicaﬂi cæ, în scripturi, Domnul repetæ multe
instrucﬂiuni, deseori cuvânt cu cuvânt.
• Ce putem învæﬂa din faptul cæ Domnul repetæ aceste instrucﬂiuni? De ce este
înﬂelegerea acestor instrucﬂiuni importantæ pentru noi astæzi?
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2. „Cæutaﬂi sæ înfæptuiﬂi øi sæ stabiliﬂi cauza Sionului“ (D&L 6:6)
• Domnul i-a îndemnat de mai multe ori pe slujitorii Sæi: „Cæutaﬂi sæ înfæptuiﬂi
øi sæ stabiliﬂi cauza Sionului“ (D&L 6:6; 11:6; 12:6; 14:6). Cum putem ajuta
noi la stabilirea cauzei Sionului? (Ræspunsurile l-ar putea include øi pe acesta:
sæ træim drept øi sæ clædim împæræﬂia lui Dumnezeu în familiile noastre, în
ﬂæruøii noøtri øi în episcopiile noastre prin munca misionaræ øi prin munca
în templu.) Care sunt unele cauze care ne-ar putea distrage atenﬂia de la
stabilirea cauzei Sionului?
3. Prezentarea casetei video Chemarea de a sluji
Dacæ dispuneﬂi de caseta video Chemarea de a sluji (53072), aveﬂi în vedere sæ
prezentaﬂi o parte a ei în timpul orei (21 de minute).
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„Adunarea poporului Meu“

Scop

Sæ-i ajute pe membrii clasei sæ înﬂeleagæ cum poporul lui Israel din zilele din
urmæ a fost adunat în zilele de început ale Bisericii, cum este adunat astæzi øi
cum pot participa ei la aceastæ adunare.

Pregætire

1. Studiaﬂi, rugându-væ, urmætoarele scripturi øi alte materiale:
a. Doctrinæ øi legæminte 29:1–8; 33:3–7; 37; 38:24–41; 52:2–5, 42–43; 57:1–3;
110:11; Articolele de credinﬂæ 1:10 øi alte scripturi din aceastæ lecﬂie;
b. Our Heritage, paginile 16–23, 37–39.
2. Revedeﬂi materialele pentru aceastæ lecﬂie din Îndrumarul de studiu pentru
membrii clasei (35686). Planificaﬂi moduri în care sæ faceﬂi referire la ele în
timpul lecﬂiei.
3. Rugaﬂi membri ai clasei sæ se pregæteascæ pentru a prezenta pe scurt
urmætoarele relatæri din Our Heritage:
a. sacrificiile pe care le-au fæcut Newel Knight øi Joseph Knight, tatæl, pentru
adunarea la Kirtland (pagina 18);
b. exodul sfinﬂilor din Fayette, conduøi de Lucy Mack Smith (pagina 19);
c. sacrificiile pe care le-a fæcut Brigham Young pentru adunarea la Kirtland
(pagina 23);
d. cælætoria sfinﬂilor din Colesville cætre Missouri øi aøezarea lor acolo
(paginile 37–39).
4. Dacæ folosiﬂi activitatea pentru captarea atenﬂiei, aduceﬂi la oræ mai multe
beﬂe mici.

Sugestii pentru
desfæøurarea lecﬂiei
Activitate pentru
captarea atenﬂiei

În funcﬂie de situaﬂie, folosiﬂi activitatea urmætoare sau una proprie pentru a
începe lecﬂia.
Împræøtiaﬂi mai multe beﬂe mici în încæpere. Arætaﬂi cât de uøor poate fi rupt
un beﬂiøor. Apoi, invitaﬂi membri ai clasei sæ adune toate beﬂiøoarele øi rugaﬂi
pe cineva sæ încerce sæ le rupæ pe toate, în acelaøi timp.
• Ce ne poate învæﬂa aceastæ activitate despre scopurile urmærite de Domnul
prin adunarea poporului Sæu?
Explicaﬂi cæ subiectul acestei lecﬂii este adunarea lui Israel øi rolul nostru în
aceasta.
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Discuﬂii øi aplicaﬂii

Selectaﬂi, rugându-væ, materialul pentru lecﬂie care se potriveøte cel mai bine
nevoilor membrilor clasei. Discutaﬂi despre modul în care scripturile se aplicæ la
viaﬂa zilnicæ. Încurajaﬂi-i pe membrii clasei sæ împærtæøeascæ experienﬂe care au
legæturæ cu principiile din scripturi pe care le discutaﬂi.
1. Domnul adunæ poporul Sæu
Explicaﬂi cæ adunarea lui Israel este o temæ majoræ a Doctrinei øi legæmintelor.
În timpurile strævechi, când cele douæsprezece triburi ale lui Israel au cæzut în
apostazie, ele au fost luate captive de duømanii lor øi împræøtiate printre naﬂiunile
de pe pæmânt, aøa cum Domnul avertizase cæ se va întâmpla. Deøi profeﬂii au
deplâns ræutatea oamenilor, ei s-au bucurat când au prezis timpurile din zilele de
urmæ, când Israel avea sæ fie adunat din nou (vezi Ghid pentru scripturi, „Israel“,
subtitlul „Adunarea lui Israel“). Acest mare proces a început odatæ cu restaurarea
Evangheliei øi chemarea de misionari pentru a „anunﬂa veøtile bune de o mare
bucurie cætre aceastæ generaﬂie“ (D&L 31:3).
Profetul Joseph Smith a spus: „În ceea ce priveøte salvarea lui Israel din ultimele
zile, tot ce au scris profeﬂii... din zilele neprihænitului Abel pânæ la ultimul om
care a læsat vreo mærturie, consemnatæ pentru ca noi s-o putem vedea, ne
dovedeøte cæ aceasta constæ în lucrarea de adunare“ (Teachings of the Prophet
Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smith [1976], pag. 83).
• Citiﬂi al zecelea articol de credinﬂæ øi D&L 45:71 împreunæ cu membrii clasei.
Ce este adunarea lui Israel? (Explicaﬂi cæ adunarea lui Israel are un sens
spiritual øi un sens fizic, aøa cum se aratæ mai jos.)
a. Adunarea spiritualæ. Adunarea spiritualæ a lui Israel se produce când oamenii
învaﬂæ Evanghelia, vin la Hristos, sunt botezaﬂi în Biserica lui Isus Hristos a
Sfinﬂilor din Zilele din Urmæ øi îøi respectæ legæmintele. În acest fel, ei sunt
adunaﬂi din lume în Bisericæ sau împæræﬂia lui Dumnezeu pe pæmânt.
b. Adunarea fizicæ. Adunarea fizicæ a lui Israel se produce atunci când membrii
Bisericii se adunæ într-un anumit loc sau în ﬂæruøii Sionului din întreaga lume.
• Citiﬂi D&L 29:1–2, 7–8 împreunæ cu membrii clasei. Ce putem învæﬂa despre
scopurile adunærii din aceste paragrafe? În ce fel este adunarea în Biserica
Domnului o binecuvântare pentru viaﬂa dumneavoastræ?
• Explicaﬂi cæ autoritatea de a îndruma adunarea lui Israel este conferitæ prin
anumite chei ale preoﬂiei. Când au fost restaurate pe pæmânt cheile adunærii
lui Israel? (Vezi D&L 110:11 øi titlul secﬂiunii.)
• Explicaﬂi cæ, în aceastæ dispensaﬂie, adunarea a început cu câﬂiva oameni
în New York. Acum, se întinde pe întregul pæmânt, aducând sute de mii de
oameni, în fiecare an, în Biserica Domnului. Ce responsabilitæﬂi avem în a
ajuta la adunarea poporului în Biserica Domnului? (Vezi D&L 33:7; 38:40;
39:11; 88:81.)
2. Sfinﬂii s-au adunat în Ohio
În decembrie 1830, cu numai opt luni dupæ ce Biserica a fost organizatæ, Domnul
a dat prima chemare din aceastæ dispensaﬂie, ca sfinﬂii sæ se adune fizic. El a revelat
lui Joseph Smith cæ sfinﬂii trebuia sæ pæræseascæ New York-ul øi sæ se adune în Ohio
(D&L 37:3). Puteﬂi folosi hærﬂile 1 øi 3 de la paginile 302 øi 304 din acest manual øi
de la paginile 29 øi 31 din Îndrumar de studiu pentru membrii clasei.
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• În ce scopuri a poruncit Domnul poporului Sæu sæ meargæ în Ohio? (Vezi
D&L 38:31–32; 39:15.) În ce fel au fost sfinﬂii „înzestraﬂi cu putere de sus“
dupæ ce s-au adunat în Ohio? (Vezi D&L 95:8; 105:33; 110:9. Parﬂial, sfinﬂii
au primit aceastæ înzestrare cu putere prin apariﬂiile Salvatorului øi prin
restaurarea cheilor preoﬂiei dupæ terminarea templului Kirtland.)
• Citiﬂi D&L 38:24–27 împreunæ cu membrii clasei. Ce sfat a dat Domnul
în aceste versete, în timp ce poporul Sæu se pregætea sæ se adune în Ohio?
(Ræspunsurile ar putea fi: sæ fie virtuoøi, sæ se iubeascæ unii pe alﬂii øi sæ fie
uniﬂi.) De ce este importantæ unitatea în Bisericæ? În ce fel v-a binecuvântat
în viaﬂæ sentimentul unitæﬂii alæturi de alﬂi membri ai Bisericii? Cum putem
deveni mai uniﬂi?
• Citiﬂi D&L 38:34–39 împreunæ cu membrii clasei. Ce sfat a dat Domnul în
aceste versete, în timp ce poporul Sæu se pregætea sæ se adune în Ohio? Cum
ni se aplicæ nouæ acest sfat? Ce a promis Domnul acelora care s-au supus
poruncii de a se aduna? (Vezi D&L 38:39.)
Explicaﬂi cæ, în perioada ianuarie-mai 1831, majoritatea membrilor Bisericii din
New York au vândut, øi-au închiriat sau øi-au pæræsit fermele øi au fæcut o cælætorie
de 300 de mile (540 km) pânæ în Ohio. Mulﬂi dintre aceøti sfinﬂi au fæcut sacrificii
mari pentru a da ascultare chemærii Domnului de a se aduna. Rugaﬂi-i pe membrii
desemnaﬂi din timp sæ prezinte pe scurt relatærile despre aceste sacrificii din Our
Heritage (acestea sunt primele trei rezumate menﬂionate în secﬂiunea „Pregætire“,
punctul 3).
• De ce credeﬂi cæ erau dispuøi aceøti membri ai Bisericii sæ sufere din punct de
vedere financiar øi în alte moduri pentru a se supune chemærii Domnului de
a se aduna în Ohio? Ce putem învæﬂa din exemplul lor? Ce sacrificii ne cere
Domnul sæ facem pentru a ajuta la clædirea împæræﬂiei Sale?
3. Sfinﬂii s-au adunat în Missouri
Primii sfinﬂi citiseræ profeﬂiile despre întemeierea oraøului Sion sau Noul
Ierusalim în zilele din urmæ (Isaia 2:2–3; 3 Nefi 20:22; 21:22–28; Eter 13:2–12;
Moise 7:61–62). Localizarea øi întemeierea acestui oraø era unul dintre
principalele obiective ale acestor membri ai Bisericii.
La câteva luni dupæ ce sfinﬂii începuseræ sæ se adune în Ohio, Joseph Smith a
cælætorit în Missouri øi a primit o revelaﬂie în care Missiouri era desemnat ca
fiind locul pentru amplasarea oraøului Sion (D&L 57:1–3). Prin aceastæ revelaﬂie,
Missouri a devenit al doilea loc de adunare a Bisericii în aceastæ dispensaﬂie
(D&L 63:24, 36–38). Din anul 1831 pânæ în anul 1838, Biserica a menﬂinut
centre populate atât în Ohio, cât øi în Missouri. Puteﬂi folosi hærﬂile 2 øi 3 de la
paginile 303 øi 304 din acest manual øi de la paginile 30 øi 31 din Îndrumarul de
studiu pentru membrii clasei.
Urmætoarea linie a timpului prezintæ pe scurt primele revelaﬂii despre pæmântul
Sionului øi stabilirea Bisericii în Missouri. Revedeﬂi linia timpului împreunæ cu
membrii clasei, folosind tabla, dacæ este necesar.
a. 1830 septembrie (în New York): Domnul a revelat cæ oraøul Sion avea sæ fie
construit „la frontiere, lângæ lamaniﬂi“, amplasarea exactæ urmând sæ fie
indicatæ mai târziu (D&L 28:9).
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b. 1830 septembrie øi octombrie (în New York): Domnul a chemat patru misionari
sæ predice Evanghelia lamaniﬂilor (D&L 30:5–6; 32:1–3). Aceøti misionari au
fost primii membri ai Bisericii care au plecat în Missouri.
c. 1831 februarie (în Kirtland, la scurt timp dupæ ce sfinﬂii au început sæ ajungæ
acolo): Domnul a spus cæ El va revela amplasarea Noului Ierusalim la timpul
ales de El (D&L 42:62).
d. 1831 iunie (în Kirtland, dupæ prima conferinﬂæ desfæøuratæ acolo): Domnul
i-a chemat pe Joseph Smith, Sidney Rigdon øi alﬂi vârstnici sæ plece în misiune
în Missouri. Domnul a promis, de asemenea, sæ consacre pæmântul statului
Missouri pentru poporul Sæu ca pæmânt al moøtenirii lui (D&L 52:2–5, 42–43).
e. 1831 iunie (în Kirtland): Domnul a revelat cæ sfinﬂii din ramura Colesville,
New York, care cælætoriseræ spre Ohio, trebuia sæ-øi continue drumul spre
Missouri (D&L 54:8).
f. 1831 iulie (dupæ ce profetul a cælætorit spre Missouri): Domnul a revelat cæ
oraøul Sion avea sæ fie construit în Missouri, având ca punct central localitatea
Independence. În Independence avea sæ fie construit un templu (D&L
57:1–3).
Sfinﬂii din Colesville au fost primii care s-au adunat în Missouri øi mulﬂi alﬂii i-au
urmat în scurt timp. Invitaﬂi-l pe membrul clasei desemnat sæ prezinte pe scurt
experienﬂele sfinﬂilor din Colesville, în timp ce se deplasau spre Missouri øi au
început sæ se aøeze acolo (vezi „Pregætire“, punctul 3d).
• Ce væ impresioneazæ la aceste relatæri ale sfinﬂilor din Colesville? (Puteﬂi revedea
unele dintre calitæﬂile dovedite de aceøti sfinﬂi în condiﬂii foarte grele.) Ce putem
învæﬂa din exemplul lor?
4. Sfinﬂii se adunæ acum în ﬂæruøii Sionului din propriile ﬂinuturi
Membrii Bisericii au menﬂinut o prezenﬂæ puternicæ în Ohio øi Missouri, din anul
1831 pânæ în anul 1838, când persecuﬂia i-a obligat pe cei mai mulﬂi dintre ei sæ
plece (vezi lecﬂiile 26–28). În anul 1839, ei s-au adunat în Illinois øi au întemeiat
oraøul Nauvoo. Ei au fost obligaﬂi sæ pæræseascæ Nauvoo în anul 1846 iar, în
1847, preøedintele Brigham Young i-a condus cætre un loc de adunare din Munﬂii
Stâncoøi, lângæ Marele Lac Særat. Puteﬂi folosi harta 3 de la pagina 304 din acest
manual øi de la pagina 31 din Îndrumarul de studiu pentru membrii clasei.
Timp de mulﬂi ani dupæ ce sfinﬂii s-au aøezat în Utah, a continuat sæ existe
chemarea ca membrii Bisericii din întreaga lume sæ se adune în acea zonæ.
Totuøi, aceastæ etapæ a adunærii a luat sfârøit acum øi membrii Bisericii sunt
sfætuiﬂi sæ se adune în ﬂæruøii Sionului în care træiesc. La o conferinﬂæ de zonæ
desfæøuratæ în Mexico City, în anul 1972, elder Bruce R. McConkie a spus:
„Cuvintele revelate vorbesc despre... existenﬂa unor congregaﬂii de oameni de
legæmânt ai Domnului în toate naﬂiunile, vorbind toate limbile øi printre toate
popoarele atunci când Domnul va veni din nou...
Locul de adunare a sfinﬂilor mexicani este Mexic; locul de adunare a sfinﬂilor
guatemalezi este Guatemala; locul de adunare a sfinﬂilor brazilieni este Brazilia;
øi tot aøa de-a lungul øi de-a latul întregului pæmânt. Japonia este pentru
japonezi; Coreea este pentru coreeni; Australia este pentru australieni; fiecare
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ﬂaræ este locul de adunare pentru propriul popor“ (în Conference Report,
Conferinﬂa Zonei Mexic øi America Centralæ, 1972, pag. 45).
În luna aprilie a anului 1973, preøedintele Harold B. Lee, al unsprezecelea
preøedinte al Bisericii, a citat urmætoarele cuvinte în conferinﬂa generalæ.
Procedând astfel, el „a anunﬂat, de fapt, cæ perioada de pionierat a adunærii
se încheiase. Adunarea se va face, de acum, din lume în Biserica din fiecare
naﬂiune“ (Boyd K. Packer, în Conference Report, oct. 1992, pag. 99, sau
Ensign, nov. 1992, pag. 71).
• Ce condiﬂii existente în Bisericæ au determinat aceastæ schimbare, øi anume,
cæ membrii trebuie sæ se adune în propriile ﬂæri øi nu într-un anume centru?
(Ræspunsurile ar putea include: numærul de membri øi resurse ale Bisericii
au devenit suficiente pentru a crea ﬂæruøi øi a construi temple în multe zone
din lume.)
• Câteva scopuri ale adunærii într-un punct central, din etapa de pionierat
a Bisericii, au fost acelea ca membrii sæ se poatæ întæri unul pe altul øi sæ
gæseascæ adæpost øi protecﬂie împotriva lumii. În ce fel sunt îndeplinite
aceleaøi scopuri astæzi prin adunarea în ﬂæruøii Sionului? (Vezi D&L 115:6
øi urmætorul citat.) Invitaﬂi-i pe membrii clasei sæ împærtæøeascæ cum se simt
protejaﬂi øi întæriﬂi în ﬂæruøii din Sion. Ce trebuie sæ facem pentru a ne asigura
cæ ﬂæruøii noøtri sunt un adæpost øi un mijloc de apærare împotriva ræului?
Preøedintele Ezra Taft Benson a spus:
„În prezent, Israel este adunat în nenumæraﬂii ﬂæruøi ai Sionului... Un ﬂæruø are
cel puﬂin patru scopuri:
1. [ﬁæruøii sunt] pentru a-i uni øi desævârøi pe membrii care locuiesc între
graniﬂele [lor], asigurându-le accesul la programele Bisericii, la rânduieli
øi la învæﬂæturile Evangheliei.
2. Membrii ﬂæruøilor trebuie sæ fie modele sau standarde de neprihænire.
3. ﬁæruøii trebui sæ fie un mijloc de apærare. Ei realizeazæ acest lucru pe mæsuræ
ce membrii ﬂæruøului se unesc sub conducerea oficianﬂilor locali ai preoﬂiei
øi se dedicæ îndatoririi lor øi ﬂinerii legæmintelor...
4. ﬁæruøii sunt un adæpost împotriva furtunii ce va fi abætutæ asupra
pæmântului“ („Strengthen Thy Stakes“, Ensign, ian. 1991, pag. 2, 4–5).
• Clædirea de temple a fost o parte esenﬂialæ a adunærii în Kirtland, Missouri,
Nauvoo øi Utah. Aceasta continuæ sæ fie esenﬂialæ pe mæsuræ ce sfinﬂii se adunæ
în ﬂæruøii Sionului pretutindeni în lume. De ce este construirea de temple o
parte esenﬂialæ a adunærii? În ce mod contribuie munca în templu la marea
lucrare a adunærii pe pæmânt øi în lumea spiritelor?
Profetul Joseph Smith ne-a învæﬂat: „Care a fost obiectivul adunærii...
poporului lui Dumnezeu în orice eræ a lumii? ... Obiectivul principal a fost
construirea, pentru Domnul, a unei case în care El sæ ne poatæ dezvælui nouæ,
oamenilor din poporul Lui, rânduielile casei Sale øi gloriile împæræﬂiei Sale øi sæ
ne poatæ învæﬂa calea salværii... Dumnezeu adunæ oamenii poporului Sæu în
ultimele zile cu acelaøi scop, sæ construiascæ Domnului o casæ în care sæ-i
pregæteascæ pentru rânduieli øi înzestræri, curæﬂiri øi ungeri“ (History of the
Church, 5:423–424).
74

Lecﬂia 12

Concluzii

Idei suplimentare
pentru predare

Subliniaﬂi faptul cæ promisiunile Domnului de a aduna Israelul sunt împlinite
în zilele noastre. Aceastæ mare lucrare se desfæøoaræ în ritm mai alert pe mæsuræ
ce oamenii se alæturæ Bisericii øi preaslævesc împreunæ în ﬂæruøii Sionului din
peste 160 de naﬂiuni din întreaga lume. Încurajaﬂi-i pe membrii clasei sæ lucreze
cu sârguinﬂæ pentru a aduna oamenii la Bisericæ øi a ridica øi întæri Biserica în
locurile în care træiesc. Depuneﬂi mærturie despre binecuvântærile pe care le
primim ca urmare a adunærii.

Puteﬂi folosi una dintre urmætoarele idei sau pe amândouæ pentru a completa
planul lecﬂiei sugerat.
1. „Sionul se va întinde... pe întreg pæmântul“
Puteﬂi explica faptul cæ, deøi centrul Sionului va fi în Missouri, Sionul se va
întinde, în cele din urmæ, ræspândindu-se pe întreg pæmântul. Preøedintele
Brigham Young a spus:
„Când Joseph [Smith] a revelat prima oaræ ﬂinutul în care trebuia sæ se adune
sfinﬂii, o femeie din Canada a întrebat dacæ noi credeam cæ ﬁinutul Jackson era
destul de mare pentru a se aduna acolo toﬂi oamenii... Eu voi ræspunde întrebærii...
Sionul se va întinde, în cele din urmæ, pe întreg pæmântul. Nu va exista loc sau
colﬂ pe pæmânt care sæ nu facæ parte din Sion. Sionul va fi pretutindeni...
Vom aduna cât de mulﬂi vom putea, îi vom boteza, le vom da înzestrærile etc.,
le vom predica adeværul, le vom aøterne în faﬂæ principiile vieﬂii eterne, le vom
aduce la cunoøtinﬂæ tot ce avem puterea sæ facem øi îi vom conduce pe calea
adeværului øi dreptæﬂii“ (în Journal of Discourses, 9:138).
2. Pregætirea Domnului pentru adunarea fizicæ a celor „risipiﬂi ai lui Iuda“
(Isaia 11:12)
Câteva decenii dupæ moartea Salvatorului, evreii au fost „împræøtiaﬂi printre
toate naﬂiunile“ (2 Nefi 25:15; vezi, de asemenea, versetul 14). Totuøi, scripturile
consemneazæ multe profeﬂii potrivit cærora, în zilele din urmæ, evreii împræøtiaﬂi
vor fi adunaﬂi din nou øi li se va da Ierusalimul „ca ﬂara moøtenirii lor“ (3 Nefi
20:33; vezi, de asemenea, 1 Nefi 15:19–20; 2 Nefi 9:1–2; 10:8).
Pe 27 martie 1836, în rugæciunea de dedicare a Templului Kirtland, profetul
Joseph Smith s-a rugat ca adunarea evreilor øi mântuirea Ierusalimului sæ poatæ
începe (D&L 109:62–67). Împærtæøiﬂi urmætoarele informaﬂii pentru a aræta o cale
prin care Domnul s-a pregætit pentru adunarea evreilor.
Orson Hyde øi-a amintit cæ, atunci când el s-a alæturat Bisericii, Joseph Smith a
profeﬂit: „La timpul potrivit, tu vei merge la Ierusalim... øi, prin mâinile tale, Cel
Prea Înalt va face o lucrare care va pregæti calea øi va înlesni mult adunarea acelui
popor“ (History of the Church, 4:375). La conferinﬂa generalæ din luna aprilie a
anului 1840, elder Hyde, pe atunci membru al Cvorumului Celor Doisprezece,
a fost chemat sæ plece în misiune în Palestina (History of the Church, 4:106).
Aproximativ 18 luni mai târziu el a sosit la destinaﬂie.
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În dimineaﬂa zilei de duminicæ, 24 octombrie 1841, elder Hyde a urcat pe
Muntele Mæslinilor øi a rostit o rugæciune. În rugæciunea sa, el a dedicat øi a
consacrat pæmântul „pentru adunarea ræmæøiﬂei împræøtiate a lui Iuda, în acord
cu previziunile sfinﬂilor profeﬂi – pentru ca Ierusalimul sæ fie ridicat din nou...
øi pentru înælﬂarea unui templu în cinstea numelui [Domnului]“. El s-a rugat, de
asemenea, ca Domnul sæ-øi aminteascæ mereu de sæmânﬂa lui Avraam, a lui Isaac
øi a lui Iacov øi sæ „le dea acest pæmânt ca moøtenire nepieritoare“ (History of the
Church, 4:456).
Ca mærturie a acestei fapte, elder Hyde a ridicat o piramidæ de pietre pe vârful
Muntelui Mæslinilor. El a ridicat, de asemenea, o piramidæ de pietre „pe ceea
ce se numea în vechime Muntele Sion [probabil Muntele Moria], unde s-a aflat
templul“ (History of the Church, 4:459).
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„Aceastæ generaﬂie
va avea cuvântul Meu
prin intermediul tæu“
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Scop

Sæ îi ajute pe membrii clasei sæ aprecieze rolul profetului Joseph Smith în
aducerea la luminæ a cuvântului Domnului în aceastæ dispensaﬂie.

Pregætire

1. Studiaﬂi, rugându-væ, scripturile din aceastæ lecﬂie øi urmætoarele alte
materiale:
a. Our Heritage, paginile 23–25, 41, 58;
b. Ghid pentru scripturi, „Traducerea lui Joseph Smith“, pagina 206.
2. Revedeﬂi materialele pentru aceastæ lecﬂie din Îndrumarul de studiu pentru
membrii clasei (35686). Planificaﬂi moduri în care sæ faceﬂi referire la ele în
timpul lecﬂiei.
3. Rugaﬂi pe un membru al clasei sæ se pregæteascæ pentru a prezenta pe scurt
relatarea despre modul în care Mary Elizabeth øi Caroline Rollins au salvat
pagini din Carte poruncilor (Our Heritage, pagina 41).
4. Dacæ dispuneﬂi de ilustraﬂia cu Mary øi Caroline Rollins salvând Cartea
poruncilor (62605; Setul de ilustraﬂii inspirate din scripturi, 409), pregætiﬂi-væ
s-o folosiﬂi în timpul lecﬂiei.
5. Copiaﬂi informaﬂiile selectate din planøa de la paginile 82–83 pe un afiø sau
pregætiﬂi-væ sæ le scrieﬂi pe tablæ.

Sugestii pentru
desfæøurarea lecﬂiei
Activitate pentru
captarea atenﬂiei

În funcﬂie de situaﬂie, folosiﬂi activitatea urmætoare sau una proprie pentru a
începe lecﬂia.
Înainte de începerea orei, scrieﬂi pe tablæ o listæ care sæ cuprindæ câteva sau toate
subiectele urmætoare.
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Natura fizicæ a Dumnezeirii
Crearea noastræ dupæ chipul lui Dumnezeu
Apostoli øi profeﬂi
Preoﬂia lui Melhisedec
Preoﬂia aaronicæ
Tip de botez
Darul Duhului Sfânt
Existenﬂa premuritoare
Botez pentru cei morﬂi
Înviere
Cele trei împæræﬂii de glorie
Cæsætoria eternæ
Potenﬂialul nostru de a deveni asemænætori Tatælui nostru Ceresc

Invitaﬂi un membru al clasei sæ øteargæ de pe tablæ tot ce nu a fost revelat prin
profetul Joseph Smith. Ajutaﬂi-i pe membrii clasei sæ înﬂeleagæ cæ nimic nu poate
fi øters de pe tablæ – cæ toate aceste adeværuri au fost restaurate prin profetul
Joseph Smith. În aceastæ lecﬂie se discutæ despre modul în care Joseph Smith
a fost mijlocul prin care a fost adus la luminæ cuvântul Domnului în aceastæ
dispensaﬂie.
Discuﬂii øi aplicaﬂii

Selectaﬂi, rugându-væ, materialul pentru lecﬂie care se potriveøte cel mai bine
nevoilor membrilor clasei. Încurajaﬂi-i pe membri clasei sæ împærtæøeascæ
experienﬂe care au legæturæ cu principiile din scripturi pe care le discutaﬂi.
1. Domnul a declarat cæ poporul din aceastæ dispensaﬂie va primi cuvântul
Sæu prin intermediul lui Joseph Smith
Citiﬂi D&L 5:10 împreunæ cu membrii clasei. Explicaﬂi cæ, în acest verset,
cuvintele „aceastæ generaﬂie“ se referæ la aceastæ dispensaﬂie – timpul în care
træim noi. Împærtæøiﬂi apoi urmætoarea declaraﬂie a preøedintelui Brigham Young:
„Ce am primit eu de la Domnul am primit prin Joseph Smith“ (Discourses of
Brigham Young, sel. John A. Widtsoe [1941], pag. 458).
• Este aceastæ declaraﬂie adeværatæ øi pentru dumneavoastræ? Este adeværatæ
pentru toﬂi sfinﬂii din zilele din urmæ?
Arætaﬂi cæ marea reværsare de adevær din aceastæ dispensaﬂie s-a produs prin
profetul Joseph Smith. De exemplu, scripturile din zilele din urmæ, rânduielile
preoﬂiei, organizarea preoﬂiei øi clædirea temple au venit de la Domnul prin
intermediul profetului Joseph Smith.
2. Multe scripturi din vechime øi din zilele din urmæ au venit prin
intermediul profetului Joseph Smith
• Citiﬂi Moise 1:40–41 împreunæ cu membrii clasei. Cum se împlineøte profeﬂia
din versetul 41? (Subliniaﬂi cæ, într-o perioadæ în care mulﬂi nu apreciau
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cuvintele Domnului, Domnul l-a ridicat pe profetul Joseph Smith. Cuvintele
Domnului sunt acum „din nou printre copiii oamenilor“.)
• Ce scripturi au ajuns la noi prin profetul Joseph Smith? (Cartea lui Mormon,
Doctrina øi legæmintele, Perla de mare preﬂ øi Traducerea Bibliei de cætre
Joseph Smith. Arætaﬂi cæ Joseph Smith a fost un instrument în mâinile
Domnului pentru restaurarea scripturilor din vechime øi cæ el a primit
multe revelaﬂii care au devenit scripturi ale zilelor din urmæ.)
Vorbind despre Joseph Smith, elder LeGrand Richards din Cvorumul celor
Doisprezece a spus: „Aøa cum aratæ cronicile noastre, el ne-a dat mai multe
adeværuri revelate decât oricare alt profet care a træit vreodatæ pe faﬂa acestui
pæmânt“ (în Conference Report, apr. 1981, pag. 43, sau Ensign, mai 1981,
pag. 33).
Cartea lui Mormon
Citiﬂi 2 Nefi 3:11–15 împreunæ cu membrii clasei. Explicaﬂi cæ acest pasaj
cuprinde o profeﬂie despre Joseph Smith. Scrierile menﬂionate în versetul 12 sunt
Biblia øi Cartea lui Mormon.
• În ce moduri ne ajutæ Cartea lui Mormon sæ eliminæm cearta øi sæ stabilim
pacea? În ce moduri îi aduce Cartea lui Mormon pe oameni la cunoaøterea
legæmintelor Domnului?
• Cum v-a binecuvântat viaﬂa Cartea lui Mormon?
• Care sunt câteva dintre paginile dumneavoastræ preferate?
Ca parte a acestei discuﬂii, puteﬂi împærtæøi una sau douæ pagini din Cartea lui
Mormon care au o semnificaﬂie deosebitæ pentru dumneavoastræ.
Doctrina øi legæmintele
Explicaﬂi cæ, din anul 1823 pânæ în anul 1831, Joseph Smith a primit peste 60
de revelaﬂii de la Domnul. Câteva manuscrise ale acestor revelaﬂii au fost date
misionarilor øi altor persoane, dar majoritatea membrilor Bisericii nu au avut
acces la ele. La o conferinﬂæ, desfæøuratæ la sfârøitul anului 1831 în Ohio,
conducætorii Bisericii au hotærât sæ publice revelaﬂiile într-un volum intitulat
Cartea poruncilor (vezi titlurile de la D&L 67 øi 69). Oliver Cowdery øi John
Whitmer au fost aleøi sæ ducæ revelaﬂiile la Independence, Missouri, aflat la o
distanﬂæ de 1.000 de mile (1.800 km), unde cartea urma sæ fie tipæritæ øi legatæ.
Oliver Cowdery øi John Whitmer au ajuns la Independence în luna ianuarie a
anului 1832 øi, pânæ în iulie 1833, William W. Phelps tipærise primele 160 de
pagini ale Cærﬂii poruncilor. Totuøi, la 20 iulie 1833, gloata a distrus presa de
tipar a fraﬂilor Phelps øi multe dintre paginile nelegate ale Cærﬂii poruncilor.
Rugaﬂi pe membrul clasei desemnat sæ prezinte relatarea despre curajul lui Mary
Elizabeth øi Caroline Rollins (Our Heritage, pagina 41).
Paginile care au fost salvate au fost legate în câteva exemplare ale Cærﬂii
poruncilor, dar revelaﬂiile tot nu au fost accesibile unui numær mare de membri
ai Bisericii. În anul 1835, dupæ ce au fost adæugate alte 45 de revelaﬂii, Cartea
poruncilor a fost publicatæ sub titlul de Doctrina øi legæmintele.
• Ce ne învaﬂæ relatarea referitoare la Mary Elizabeth and Caroline Rollins despre
mæsura în care trebuie sæ preﬂuim revelaﬂiile din Doctrina øi legæmintele?
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• Cum aﬂi fost binecuvântaﬂi pe mæsuræ ce aﬂi studiat Doctrina øi legæmintele în
acest an?
• Care sunt câteva dintre pasajele dumneavoastræ preferate din Doctrina øi
legæmintele?
Ca parte a acestei discuﬂii, puteﬂi împærtæøi unul sau douæ pasaje din Doctrina øi
legæmintele, care au o semnificaﬂie deosebitæ pentru dumneavoastræ.

Cartea poruncilor Aceasta este o compilaﬂie a revelaﬂiilor date prin profetul Joseph Smith.
Aceste revelaﬂii au devenit mai târziu o parte a volumului Doctrina øi legæmintele.

Perla de mare preﬂ
Arætaﬂi cæ Perla de mare preﬂ este un nume care se potriveøte acestui volum.
Ca øi perla, acesta are o dimensiune micæ, dar o valoare mare. Deøi are numai
73 de pagini, el cuprinde eternitæﬂile, incluzând pasaje despre Marele Consiliu
din Cer, despre restaurarea Evangheliei în dispensaﬂia plenitudinii timpurilor,
despre a Doua Venire a Salvatorului, despre Mileniu øi despre viaﬂa veønicæ.
Acesta conﬂine învæﬂæturi preﬂioase despre creaﬂie, cædere, ispæøire øi libertatea
de a alege a omenirii. Acest volum de scripturi are cinci pærﬂi.
a. Selecﬂii din Cartea lui Moise
b. Cartea lui Avraam
c. Joseph Smith – Matei
d. Joseph Smith – Istorie
e. Articolele de credinﬂæ
Rugaﬂi-i pe membrii clasei sæ deschidæ cærﬂile la Introducerea de la începutul
Perlei de mare preﬂ. Rugaﬂi-i sæ revadæ ultimele cinci paragrafe, care prezintæ
informaﬂii despre fiecare dintre pærﬂile acestui volum de scripturi.
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• În ce fel v-au ajutat învæﬂæturile din Perla de mare preﬂ? Care sunt pasajele din
Perla de mare preﬂ care au o semnificaﬂie deosebitæ pentru dumneavoastræ?
Ca parte a acestei discuﬂii, puteﬂi împærtæøi una sau douæ dintre pasajele preferate
din Perla de mare preﬂ.
Traducerea Bibliei de cætre Joseph Smith
• Citiﬂi al optulea articol de credinﬂæ împreunæ cu membrii clasei. Care este
semnificaﬂia sintagmei „în mæsura în care este tradusæ corect“?
Citiﬂi 1 Nefi 13:24–28 împreunæ cu membrii clasei. (Explicaﬂi cæ „aceastæ carte
[care] a ieøit din gura unui iudeu“ este Biblia. Sintagma „acelei mari øi odioase
biserici“ se referæ la toate acelea care au luptat împotriva lui Dumnezeu, nu la
o anumitæ bisericæ.) Amintiﬂi membrilor clasei cæ, din cauza marii apostazii,
Domnul a retras plenitudinea Evangheliei de pe pæmânt. De-a lungul secolelor
care au urmat, multe pærﬂi ale Bibliei au fost schimbate øi multe adeværuri simple
øi preﬂioase s-au pierdut.
La scurt timp dupæ restaurarea Bisericii, Domnul l-a instruit pe profetul Joseph
sæ înceapæ sæ facæ inspirate corecturi la versiunea regelui Iacob a Bibliei. În
Doctrina øi legæmintele existæ multe referiri la aceastæ instrucﬂiune (vezi, de
exemplu D&L 35:20; 37:1; 45:60–61; 73:3–4; 93:53). Astæzi, noi cunoaøtem
aceastæ lucrare a profetului sub titlul de Traducerea Bibliei de cætre Joseph Smith.
Traducerea lui Joseph Smith a Bibliei se deosebeøte de ceea ce numim, în mod
obiønuit, traducere. Profetul nu a tradus Biblia dintr-o limbæ în alta. Singurul
text pe care l-a avut la dispoziﬂie a fost versiunea regelui Iacob a Bibliei øi el a fost
îndrumat de Spirit pentru a o corecta øi a reface pasaje care fuseseræ complet
pierdute.
Perla de mare preﬂ cuprinde douæ extrase din Traducerea realizatæ de cætre Joseph
Smith (Cartea lui Moise øi Joseph Smith – Matei). De asemenea, porﬂiuni scurte
din Traducerea realizatæ de cætre Joseph Smith sunt incluse în notele de subsol
ale ediﬂiei sfinﬂilor din zilele din urmæ a Bibliei regelui Iacob. Extrase mai lungi
sunt incluse în Selecﬂii din traducerea Bibliei de Joseph Smith.
Pentru a-i ajuta pe membrii clasei sæ aprecieze într-o mai mare mæsuræ Traducerea
lui Joseph Smith, puteﬂi compara câteva pasaje cu cele corespunzætoare din Biblia
regelui Iacob. Douæ astfel de comparaﬂii sunt propuse mai jos.
a. Relatarea øi învæﬂæturile lui Enoh reprezintæ un exemplu de refacere a unor
pasaje lungi prin traducerea lui Joseph Smith. Singurele referiri la Enoh care
se gæsesc în Biblie se aflæ în Genesa 5:18–24, Luca 3:37, Evrei 11:5 øi Iuda
1:14–15. Referirile la Enoh care se gæsesc în Traducerea lui Joseph Smith sunt
mult mai cuprinzætoare øi includ învæﬂæturile, viziunile øi profeﬂiile sale, ele
fiind consemnate în Moise 6:21–68 øi 7:1–69. Selectaﬂi câteva dintre aceste
versete pentru a le citi în clasæ øi discutaﬂi despre valoarea lor.
b. Revizuirile fæcute la Matei 4 sunt exemple de corecturi inspirate aduse anumitor
versete din Biblie. Dacæ membrii clasei au extrase din Traducerea lui Joseph
Smith în notele de subsol din Bibliile lor, rugaﬂi-i sæ treacæ în revistæ câteva
dintre notele de subsol de la Matei 4 care încep cu „TJS“. Discutaﬂi despre modul
în care aceste corecturi clarificæ versetele din versiunea regelui Iacob.
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Procesul de traducere a Bibliei nu numai cæ a adus corecturi øi læmuriri ale
doctrinelor din Biblie. Ci a contribuit øi la læmurirea doctrinelor prin Doctrina
øi legæmintele. Multe revelaﬂii din Doctrina øi legæmintele sunt ræspunsuri la
întrebærile profetului, pe care acesta le-a adresat în timp ce medita la traducerea
Bibliei. Un membru al Bisericii, care a petrecut mulﬂi ani studiind Traducerea lui
Joseph Smith, a spus: „Traducerea lui Joseph Smith nu este doar o Biblie mai
bunæ; ea a fost canalul sau mijlocul de restaurare doctrinaræ de la începuturile
acestei Biserici“ (Robert J. Matthews, în The Capstone of Our Religion: Insights into
the Doctrine and Covenants [1989], pag. 64).
Pentru a da un exemplu de mod în care Traducerea lui Joseph Smith a dus la
„restaurare doctrinaræ“, citiﬂi al doilea paragraf complet de la pagina 24 din
Our Heritage. De asemenea, puteﬂi citi titlul de la D&L 76 øi versetele 15–19
din D&L 76.
Încurajaﬂi-i pe membrii clasei sæ foloseascæ Traducerea lui Joseph Smith în studiul
scripturilor.
3. Doctrine simple øi preﬂioase ale Evangheliei au fost restaurate prin
Joseph Smith
Planøa de la pagina 82 pune în luminæ unele dintre doctrinele Evangheliei
care au fost restaurate sau clarificate prin profetul Joseph Smith. Observaﬂi cæ
subiectele menﬂionate în coloana din stânga sunt aceleaøi cu cele din activitatea
pentru captarea atenﬂiei.
Coloana din mijloc a schemei cuprinde versetele din Biblie în care doctrinele
øi principiile sunt neclare, incorecte sau incomplete. Coloana din dreapta aratæ
unde, în scriptura datæ prin Joseph Smith, sunt explicate sau clarificate aceste
doctrine øi principii.
Alegeﬂi câteva dintre subiectele din planøæ øi revedeﬂi pasajele din scripturi care
le însoﬂesc împreunæ cu membrii clasei. Discutaﬂi despre cum clarificæ aceste
subiecte revelaﬂiile care au venit prin profet.
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Subiect

Scripturi
în Biblie

Scripturi date prin
Joseph Smith

Natura fizicæ a
Dumnezeirii
Dumnezeirea

Matei 3:16–17
Ioan 4:24
Faptele apostolilor 7:55

Joseph Smith – Istorie 1:17
D&L 130:1, 22

Crearea noastræ dupæ
chipul lui Dumnezeu

Genesa 1:27

Moise 6:8–9

Apostoli øi profeﬂi

Efeseni 2:20; 4:11–16

D&L 107:23, 33, 35, 39, 58
112:30–32

Preoﬂia lui Melhisedec
18–19

Evrei 6:20; 7:17

D&L 84:19–25; 107:1–8,

Preoﬂia aaronicæ

Evrei 7:11

D&L 13; 84:18, 26–27, 30
107:1, 13–14, 20

Tip de botez

Matei 3:16

3 Nefi 11:22–26; Moroni
8:8–12; D&L 20:71–74
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Subiect

Scripturi
în Biblie

Scripturi date prin
Joseph Smith

Darul
Duhului Sfânt

Faptele apostolilor 8:17

D&L 20:41, 43; 35:6; 121:46

Existenﬂa premuritoare

Ieremia 1:4–5

D&L 93:29; Avraam 3:22–26

Botez pentru cei morﬂi

1 Corinteni 15:29

D&L 128:16–18

Înviere

Iov 19:25–26;
Ioan 5:28–29
1 Corinteni 15:22

Alma 11:42–45

Cele trei împæræﬂii
de glorie

1 Corinteni 15:40–42

D&L 76:50–112; 131:1

Cæsætoria eternæ

Genesa 2:24;

D&L 131:1–4; 132:19
1 Corinteni 11:11

Potenﬂialul nostru
Romani 8:17
de a deveni asemænætori
Tatælui Ceresc
Concluzii

D&L 88:107; 93:20
132:20–24

Exprimaﬂi-væ recunoøtinﬂa pentru rolul lui Joseph Smith în a ne aduce cuvântului
Domnului. Depuneﬂi-væ mærturia despre adeværurile discutate în timpul lecﬂiei,
aøa cum sunteﬂi îndemnat de Spirit.
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Legea consacrærii

Scop

Sæ îi ajute pe membrii clasei sæ înﬂeleagæ legea consacrærii øi scopurile ei eterne øi
sæ doreascæ sæ-øi consacre mai pe deplin vieﬂile slujirii lui Dumnezeu.

Pregætire

1. Studiaﬂi, rugându-væ, urmætoarele scripturi øi alte materiale:
a. Doctrinæ øi legæminte 42:30–42; 51; 78; 82; 104:11–18 øi celelalte scripturi
din aceastæ lecﬂie;
b. Our Heritage, pagina 26.
2. Revedeﬂi materialele pentru aceastæ lecﬂie din Îndrumarul de studiu pentru
membrii clasei (35686). Planificaﬂi moduri în care sæ faceﬂi referire la ele în
timpul lecﬂiei.
3. Dacæ folosiﬂi activitatea pentru captarea atenﬂiei, aduceﬂi la oræ câte o foaie de
hârtie øi un pix sau un creion pentru fiecare membru al clasei.

Sugestii pentru
desfæøurarea lecﬂiei
Activitate pentru
captarea atenﬂiei

În funcﬂie de situaﬂie, folosiﬂi activitatea urmætoare sau una proprie pentru a
începe lecﬂia.
Daﬂi fiecærui membru al clasei o foaie de hârtie si un pix sau creion. Cereﬂi ca
fiecare persoanæ sæ facæ o listæ cu cinci bunuri materiale pe care le preﬂuiesc.
Citiﬂi apoi D&L 104:13–14 împreunæ cu membrii clasei.
• Ce învæﬂæm din aceste versete despre adeværatul proprietar al tuturor bunurilor
noastre? Ce simﬂiﬂi faﬂæ de bunurile pe care le aveﬂi atunci când væ daﬂi seama
cæ toate lucrurile de pe pæmânt sunt ale Domnului?
Explicaﬂi cæ principiile cuprinse în aceste versete sunt fundamentale pentru
punerea în practicæ a legii consacrærii în viaﬂa noastræ. Aceastæ lecﬂie explicæ
legea consacrærii øi modul în care noi ne putem consacra mai pe deplin vieﬂile
Domnului.

Discuﬂii øi aplicaﬂii

Selectaﬂi, rugându-væ, materialul pentru lecﬂie care se potriveøte cel mai bine
nevoilor membrilor clasei. Încurajaﬂi-i pe membrii clasei sæ împærtæøeascæ
experienﬂe care au legæturæ cu principiile din scripturi pe care le discutaﬂi.
1. Domnul a revelat sfinﬂilor legea consacrærii
Explicaﬂi cæ, în luna februarie a anului 1831, la scurt timp dupæ ce sfinﬂii au
început sæ se adune în Kirtland, Ohio, Domnul a revelat faptul cæ ei trebuie
sæ înceapæ sæ træiascæ potrivit legii consacrærii (D&L 42:30).
• Ce înseamnæ a consacra? (Înseamnæ a pune deoparte sau a dedica ceva slujirii
Domnului.) Ce este legea consacrærii? (Este un mod organizat în care indivizii
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îøi consacræ timpul, talentele øi bunurile Bisericii pentru a clædi împæræﬂia
Domnului øi a sluji copiilor Lui.)
• Care sunt scopurile legii consacrærii? (Rugaﬂi-i pe membrii clasei sæ citeascæ
urmætoarele scripturi øi sæ identifice ce ne învaﬂæ ele despre scopurile legii
consacrærii. Rezumaﬂi aceste scopuri pe tablæ. Alegeﬂi câteva dintre urmætoarele
întrebæri pentru a încuraja discuﬂia.)
a. D&L 42:30. (Sæ ne îngrijim de særaci øi nevoiaøi.) Cum se realizeazæ îngrijirea
særacilor øi a nevoiaøilor prin legea consacrærii? (Vezi D&L 42:31–34.)
b. D&L 42:35. (Sæ cumpæræm terenuri, sæ construim case de preaslævire øi sæ
clædim Noul Ierusalim.)
c. D&L 42:40. (Sæ-i ajutæm pe oamenii din poporul Domnului sæ învingæ
mândria.) Cum îi poate ajuta punerea în practicæ a legii consacrærii pe
membri sæ învingæ mândria sau læcomia personalæ?
d. D&L 42:42. (Sæ-i ajutæm pe oamenii din poporul Domnului sæ fie harnici øi
sæ evite lenevia.)
e. D&L 51:9. (Sæ-i ajutæm pe oamenii din poporul Domnului sæ fie unul.)
În ce fel se aøteaptæ Domnul ca noi sæ fim unul? Cum îi poate ajuta legea
consacrærii pe sfinﬂi sæ fie unul?
f. D&L 78:3–7. (Sæ-i facæ pe oamenii poporului Domnului egali în lucruri
lumeøti øi sæ-i ajute sæ primeascæ un loc în împæræﬂia celestialæ.) Cum ne
ajutæ faptul cæ suntem „egali în lucruri lumeøti“ sæ obﬂinem „lucruri
cereøti“? (D&L 78:5).
g. D&L 78:14. (Sæ ajute Biserica „sæ fie independentæ deasupra tuturor
creaturilor“.)
h. D&L 82:17–19. (Sæ-i ajute pe oamenii din poporul Domnului sæ-øi
perfecﬂioneze talentele spre binele tuturor, sæ se intereseze de soarta
semenilor lor øi sæ facæ toate lucrurile cu privirea îndreptatæ spre slava lui
Dumnezeu.) Cum îi poate ajuta punerea în practicæ a legii consacrærii pe
oamenii din poporul Domnului sæ-øi dezvolte caritatea?
Subliniaﬂi cæ, având în vedere aceste scopuri, este evident cæ legea consacrærii nu
este doar un program temporal sau economic. Ci este øi o lege spiritualæ care îi
ajutæ pe membri sæ creascæ spiritual øi sæ se pregæteascæ pentru viaﬂa veønicæ
(D&L 29:34–35).
Explicaﬂi cæ principiile legii consacrærii nu s-au schimbat de când au fost
revelate prin profetul Joseph Smith. Totuøi, punerea în practicæ a acestor
principii se schimbæ uneori. Actualul profet ne ajutæ sæ înﬂelegem cum sæ
punem în practicæ aceste principii în zilele noastre.
Puteﬂi folosi urmætorul material pentru a explica cum a fost administratæ legea
consacrærii în zilele de început ale Bisericii. Primii sfinﬂi au încercat sæ træiascæ
potrivit legii anumite perioade de timp în Ohio, Missouri øi Utah. Unii dintre
sfinﬂi au træit legea întocmai, dar Biserica în totalitatea ei nu a reuøit s-o træiascæ
(vezi, de asemenea, Our Heritage, pagina 26).
Consacrarea bunurilor
Potrivit legii consacrærii, membrii Bisericii øi-au consacrat, voluntar, bunurile
Bisericii prin acte legale (D&L 42:30).
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Primirea unei administraﬂii
Dupæ ce membrii Bisericii øi-au consacrat bunurile, episcopul le-a acordat
administraﬂii sau porﬂiuni din toate proprietæﬂile primite. Mærimea unei
administraﬂii depindea de situaﬂia øi nevoile familiei, care erau stabilite de
episcop dupæ ce se consulta cu membrul care a primit-o (D&L 42:32; 51:3).
Administraﬂia era datæ fiind însoﬂitæ de un act de proprietate, astfel încât fiecare
membru sæ fie pe deplin responsabil øi ræspunzætor de gestionarea ei (D&L 51:4;
72:3–4; 104:11–13). Administraﬂia era apoi tratatæ ca proprietate privatæ, nu ca o
proprietate comunæ øi comunitaræ, chiar dacæ toate proprietæﬂile aparﬂin lui
Dumnezeu.
Surplusuri
Dacæ membrii produceau surplusuri din administraﬂiile lor, bunuri care depæøeau
ceea ce era necesar pentru familiile lor, la sfârøitul anului, ei le dædeau episcopului
pentru a le pune în magazia episcopului (D&L 42:33; 51:13). Episcopul folosea
surplusul pentru a se îngriji de særaci, pentru a construi case de preaslævire øi în
alte scopuri demne (D&L 42:34–35).
Ordinul unit
În luna martie a anului 1832, Domnul a revelat cæ trebuia sæ existe o organizaﬂie
care sæ reglementeze øi sæ administreze legea consacrærii printre oamenii din
poporul Sæu (D&L 78:3). El a numit aceastæ organizaﬂie „ordinul unit“ (D&L
92:1). În revelaﬂiile ulterioare, Domnul a dat alte instrucﬂiuni referitoare la
ordinul unit (vezi, de exemplu, D&L 104).
2. Legea consacrærii este o lege eternæ
Legea consacrærii este o lege eternæ pe care Domnul a revelat-o din nou în
dispensaﬂia noastræ. Perla de mare preﬂ, Noul Testament øi Cartea lui Mormon
cuprind relatæri despre oameni din poporul Domnului care au træit potrivit
acestei legi. Citiﬂi sau revedeﬂi urmætoarele pasaje împreunæ cu membrii clasei.
a. Moise 7:18. (Poporul lui Enoh.)
b. Faptele apostolilor 4:32, 34–35. (Sfinﬂii dupæ învierea Salvatorului.)
c. 4 Nefi 1:1–3, 12–13, 15. (Nefiﬂii dupæ ce au fost vizitaﬂi de Salvator.)
• Care credeﬂi cæ ar fi binecuvântærile vieﬂii duse într-o comunitate în care
oamenii ar træi potrivit legii consacrærii?
3. Noi ne putem consacra viaﬂa Domnului acum
Ca sfinﬂi ai lui Dumnezeu, noi trebuie sæ fim pregætiﬂi øi dornici sæ træim legea
consacrærii în deplinætatea ei. Dar nu trebuie sæ aøteptæm o zi viitoare pentru a
ne consacra viaﬂa Domnului. Pe mæsuræ ce facem tot ce putem pentru a træi legea
consacrærii astæzi, noi vom fi mai bine pregætiﬂi sæ træim deplinætatea legii când
Domnul ne va cere sæ facem acest lucru.
• În ce moduri putem noi pune în practicæ legea consacrærii în vieﬂile noastre
astæzi? (Folosiﬂi urmætoarele informaﬂii pentru a discuta sau completa
ræspunsurile membrilor clasei. Scrieﬂi titlurile pe tablæ, pe mæsuræ ce le
discutaﬂi.)
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Sæ înﬂelegem cæ tot ce avem aparﬂine Domnului
• Dacæ aﬂi folosit activitatea pentru captarea atenﬂiei, faceﬂi din nou referire
la ea. Dacæ nu aﬂi folosit-o, citiﬂi D&L 104:13–14 øi Psalmii 24 împreunæ
cu membrii clasei. Ce putem învæﬂa din aceste versete? Ce înseamnæ sæ
fim administratori ai bunurilor noastre? Cum ar trebui sæ influenﬂeze
cunoaøterea acestui lucru atitudinea ce-o avem faﬂæ de bunurile noastre? De
ce este important sæ înﬂelegem cæ totul aparﬂine Domnului? Ce ne promite
Domnul dacæ noi suntem administratori credincioøi a ceea ce El ne-a dat?
(Vezi D&L 51:19; 78:22.)
Episcopul Victor L. Brown, fost episcop care prezideazæ al Bisericii, a spus cæ,
pânæ când nu ne vom „simﬂi în totalæ armonie“ cu principiul care spune cæ
tot ce avem aparﬂine Domnului, „va fi greu, dacæ nu imposibil, sæ acceptæm
legea consacrærii. Pe mæsuræ ce ne vom pregæti sæ træim potrivit acestei legi,
vom aøtepta cu mare neræbdare ziua în care va veni chemarea. Dacæ, pe de
altæ parte, noi speræm ca aceasta sæ poatæ fi întârziatæ, pentru a putea avea
plæcerea sæ adunæm lucruri materiale, ne aflæm pe calea greøitæ“ („The Law
of Consecration“, 1976 Devotional Speeches of the Year [1977], pag. 439).
• Citiﬂi D&L 19:26 împreunæ cu membrii clasei. Ce avertisment a dat Domnul
lui Martin Harris în acest verset? De ce trebuie sæ ne înfrângem pofta dacæ
vrem sæ ne consacræm vieﬂile Domnului? Cum ne putem înfrânge poftele?
Preøedintele Brigham Young a spus: „Mæ tem mai mult de pofta care ar putea
sælæølui în vârstnicii noøtri decât de hoardele iadului... Toﬂi duømanii noøtri...
din lume øi tot iadul mærøæluind alæturi de ei împotriva noastræ nu ne pot face
ræul pe care pofta din inimile acestor oameni ni l-ar putea face; pentru cæ
aceasta este idolatrie“ (în Journal of Discourses, 5:353).
Sæ facem acum sacrificiile pe care le cere Domnul
Trebuie sæ fim dornici sæ facem acum sacrificiile pe care ni le cere Domnul.
Printre acestea se numæræ sacrificarea timpului, a talentelor øi a bunurilor. Prima
Preøedinﬂie øi Cvorumul celor Doisprezece ne dau îndrumare cu privire la modul
de punere în practicæ a principiilor legii consacrærii în zilele noastre.
• Cum ne putem consacra timpul, talentele øi bunurile pentru a ajuta la clædirea
împæræﬂiei lui Dumnezeu astæzi? (Ræspunsurile pot include pe cele prezentate
mai jos.)
a. Plætiﬂi zeciuiala øi darurile de post øi daﬂi cu generozitate, în alte moduri,
celor care au nevoie. Fæcând aceste lucruri, noi putem ajuta Biserica sæ se
îngrijeascæ de særaci øi sæ desfæøoare activitæﬂile importante necesare pentru
a clædi împæræﬂia lui Dumnezeu pe pæmânt. Elder Marion G. Romney a
întrebat: „Ce ne opreøte astæzi sæ dæm la darul de post tot atât de mult cât
am fi dat prin surplusurile menﬂionate de Ordinul Unit? Nimic altceva
decât propriile noastre limite“ (în Conference Report, apr. 1966, pag. 100,
sau Improvement Era, iun. 1966, pag. 537).
b. Fiﬂi dornici sæ slujiﬂi în Bisericæ. Domnul a dojenit øi a îndemnat pe fiecare
om „sæ-øi înveﬂe îndatorirea sa øi sæ acﬂioneze în oficiul în care este numit,
cu toatæ sârguinﬂa“ (D&L 107:99). Noi trebuie sæ îndeplinim chemærile pe
care le primim cât putem de bine. Pe lângæ chemærile pe care le avem în
Bisericæ, noi putem împærtæøi Evanghelia altora, putem face muncæ în
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templu øi putem cæuta sæ întærim mærturiile acelora care sunt de puﬂinæ
vreme membri sau sunt slabi în credinﬂæ.
c. Slujiﬂi ca misionar cu timp deplin. Elder Robert D. Hales, din Cvorumul
celor Doisprezece, ne-a învæﬂat: „Mergând în misiune învæﬂaﬂi sæ træiﬂi
potrivit legii consacrærii. Ar putea fi singurul moment din viaﬂa dumneavoastræ în care sæ puteﬂi da Domnului tot timpul, toate talentele øi toate
resursele dumneavoastræ. În schimb, Domnul væ va binecuvânta cu Spiritul
Sæu pentru a væ însoﬂi. El væ va fi aproape øi væ va întæri“ (în Conference
Report, apr. 1996, pag. 50, sau Ensign, mai 1996, pag. 36).
Sæ dezvoltæm faﬂæ de alﬂii o dragoste asemænætoare celei a lui Hristos
• Citiﬂi D&L 82:19 øi Iacov 2:17 împreunæ cu membrii clasei. Ce ne învaﬂæ
Domnul în aceste scripturi despre cum trebuie sæ ne arætæm dragostea faﬂæ de
ceilalﬂi? De ce este necesar sæ ne dezvoltæm dragostea asemænætoare celei a lui
Hristos faﬂæ de alﬂii dacæ vrem sæ træim potrivit legii consacrærii?
Explicaﬂi cæ aceastæ capacitate de a avea faﬂæ de alﬂii dragoste asemænætoare celei a
lui Hristos este temelia legii consacrærii. Pe mæsuræ ce dragostea noastræ creøte,
capacitatea noastræ de a træi potrivit acestei legi va creøte øi ea. Invitaﬂi-i pe
membrii clasei sæ împærtæøeascæ experienﬂe în care ei sau alﬂii øi-au sacrificat timpul
øi resursele pentru a-i ajuta pe alﬂii în momente grele. În funcﬂie de situaﬂie, puteﬂi
împærtæøi urmætoarea poveste spusæ de preøedintele Thomas S. Monson:
„Am multe amintiri legate de copilæria mea. Aøteptarea cu neræbdare a cinei
din ziua de duminicæ este una dintre ele. Tocmai când noi, copiii... stæteam
neræbdætori la masæ, aroma fripturii reværsându-se în toatæ încæperea, mama îmi
spunea: ’Tommy, înainte de a mânca, ia aceastæ farfurie pe care am pregætit-o øi
du-te la bætrânul Bob, apoi, vino repede înapoi’.
Nu puteam înﬂelege de ce nu mâncam întâi øi nu duceam mai târziu farfuria cu
mâncare. Nu am pus niciodatæ cu glas tare aceastæ întrebare, ci alergam pânæ
la casa lui øi aøteptam, neræbdætor, pânæ când bætrânele picioare ale lui Bob îl
aduceau, în cele din urmæ, la uøæ. Apoi, îi înmânam farfuria cu mâncare. El îmi
dædea farfuria curatæ din duminica precedentæ øi îmi oferea un bænuﬂ ca platæ
pentru serviciile mele. Ræspunsul meu era mereu acelaøi: ’Nu pot sæ primesc
banii. Mama mi-ar da niøte nuiele’. El îøi trecea apoi mâna ridatæ prin pærul meu
blond øi spunea: ’Bæiete, ai o mamæ minunatæ. Spune-i cæ-i mulﬂumesc’. ... Cina
de duminicæ pærea întotdeauna mai gustoasæ dupæ ce fæceam acel comision“
(„The Long Line of the Lonely“, Ensign, febr. 1992, pag. 4).
Sæ ne stræduim sæ consacræm Domnului toate aspectele vieﬂii noastre
Elder Neal A. Maxwell, din Cvorumul celor Doisprezece, a spus: „Când ne gândim
la consacrare, tindem sæ ne gândim numai la bunuri øi la bani. Dar sunt atât de
multe moduri în care ne abﬂinem sæ dæm mai mult“ (în Conference Report, oct.
1992, pag. 90, sau Ensign, nov. 1992, pag. 66).
• Care sunt unele moduri în care ne putem „abﬂine sæ dæm mai mult“ când am
putea sæ consacræm mai multe în slujba lui Dumnezeu øi a copiilor Sæi? (Vezi
D&L 64:34 øi urmætoarele exemple date de elder Maxwell de moduri în care
nu punem în practicæ legea consacrærii aøa cum ar trebui s-o facem.)
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a. Refuzul de a ne supune total voinﬂei Domnului. „Supunerea propriei voinﬂe
este, cu adeværat, singurul lucru personal pe care îl putem pune pe altarul
lui Dumnezeu“, a spus elder Maxwell. „Multele alte lucruri pe care noi ’le
dæm’... sunt, de fapt, lucruri pe care El ni le-a dat sau ni le-a împrumutat
deja. Totuøi, când dumneavoastræ øi cu mine ne supunem, în cele din urmæ,
læsând ca voinﬂa proprie sæ fie asorbitæ în voinﬂa lui Dumnezeu, atunci noi
Îi dæm cu adeværat ceva! Este singurul bun cu adeværat al nostru pe care îl
putem da!“ (în Conference Report, oct. 1995, pag. 30, sau Ensign, nov.
1995, pag. 24).
b. Refuzul de a renunﬂa la lucruri egoiste, cum ar fi „rolul nostru, timpul
nostru, importanﬂa noastræ øi bunurile noastre“ (în Conference Report,
oct. 1995, pag. 28).
c. Permitem pasiunilor øi preocupærii pentru lucruri mai puﬂin importante sæ
ne ocupe prea mult timp.
d. Oferim slujire civicæ læudabilæ, dar ræmânem „un stræin pentru templele
sfinte ale lui Isus øi scripturile Sale sfinte“ (în Conference Report, oct. 1995,
pag. 27).
e. Îndeplinim responsabilitæﬂile în familie, dar nu urmæm exemplul lui Isus de
bunætate faﬂæ de unii membri ai familiei.
f. Ne întærim întâi pe noi øi nu împæræﬂia lui Dumnezeu.
g. Public, împærtæøim talentele dar, în particular, pæstræm o anumitæ mândrie.
h. Acceptæm o chemare în Bisericæ în timp ce inima ne este îndreptatæ cætre
pæstrarea unui anumit rol în lume.
(Vezi Conference Report, oct. 1992, pag. 88–92, sau Ensign, nov. 1992, pag.
65–67; øi Conference Report, oct. 1995, pag. 27–30, sau Ensign, nov. 1995,
pag. 22–24.)
• Cum suntem binecuvântaﬂi în timp ce ne stræduim pentru a realiza o consacrare
mai completæ?
Concluzii

Idei suplimentare
pentru predare

Încurajaﬂi-i pe membrii clasei sæ-øi analizeze vieﬂile proprii pentru a stabili cum se
pot consacra mai pe deplin Domnului. Explicaﬂi cæ noi putem face aceste lucruri
dacæ acceptæm cæ tot ce avem aparﬂine Domnului, dacæ suntem doritori sæ facem
acum sacrificiile care ni se cer øi dacæ ne dezvoltæm dragostea asemænætoare celei
a lui Hristos faﬂæ de alﬂi oameni.

Puteﬂi folosi una dintre urmætoarele idei sau pe amândouæ pentru a completa
planul lecﬂiei sugerat.
1. Magazia Domnului
Magazia Domnului este menﬂionatæ de mai multe ori în Doctrina øi legæmintele
atunci când se vorbeøte despre grija faﬂæ de særaci (D&L 42:34; 78:3; 85:5–6).
Pentru a-i ajuta pe membrii clasei sæ înﬂeleagæ ce este magazia Domnului øi cum
este folositæ astæzi, împærtæøiﬂi urmætoarele informaﬂii din Church Handbook of
Instructions:
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„Magazia Domnului primeøte, deﬂine în pæstrare øi distribuie darurile consacrate
ale sfinﬂilor. Magazia poate fi pe cât de simplæ sau complexæ o cer condiﬂiile. Ea
poate fi o listæ de servicii disponibile, bani într-un cont, alimente în cæmaræ sau
bunuri dintr-o clædire. O magazie se creeazæ când membri credincioøi consacræ
episcopului timpul, talentele, cunoøtinﬂele, compasiunea, materialele øi mijloacele financiare necesare îngrijirii særacilor øi clædirii împæræﬂiei lui Dumnezeu pe
pæmânt.
Magazia Domnului existæ, deci, în fiecare episcopie. Episcopul este gestionarul
magaziei. Îndrumat prin inspiraﬂie de la Domnul, el distribuie særacilor øi
nevoiaøilor darurile sfinﬂilor. El este asistat de cvorumurile preoﬂilor øi de cætre
Societatea de Alinare. El este instruit øi sprijinit în responsabilitæﬂile sale de cætre
conducætorii de ﬂæruø øi de zonæ“ (Book 2: Priesthood and Auxiliary Leaders [1998]
pag. 256).
• Cum poate contribui fiecare dintre noi cu resurse la magazia Domnului din
episcopia noastræ?
2. „Egali în lucruri lumeøti“ (D&L 78:6)
Cuvântul egal este des folosit în Doctrina øi legæmintele în legæturæ cu lucrurile
temporale (D&L 51:3; 70:14; 78:6). Explicaﬂi cæ aceasta nu înseamnæ cæ toate
administraﬂiile sunt exact la fel. Acestea sunt acordate în funcﬂie de nevoile
fiecærei familii (D&L 42:32; 51:3). Ele sunt egale în sensul cæ toﬂi sfinﬂii au
„aceleaøi drepturi asupra proprietæﬂilor“ pentru a-øi satisface nevoile (D&L
82:17).
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„Cæutaﬂi cu sinceritate
darurile cele mai bune“

Lecﬂia
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Scop

Sæ îi ajute pe membrii clasei sæ identifice darurile Spiritului, sæ caute sæ le obﬂinæ
øi sæ le foloseascæ pentru a-i sluji pe alﬂii.

Pregætire

1. Studiaﬂi, rugându-væ, urmætoarele scripturi øi alte materiale:
a. Doctrinæ øi legæminte 46; Articolele de credinﬂæ 1:7;
b. 1 Corinteni 12–13; Moroni 10:8–18 (scripturi suplimentare);
c. Our Heritage, paginile 42–43, 47–48, 63.
2. Revedeﬂi materialele pentru aceastæ lecﬂie din Îndrumarul de studiu pentru membrii
clasei (35686). Planificaﬂi moduri în care sæ faceﬂi referire la ele în timpul lecﬂiei.
3. Rugaﬂi membri ai clasei sæ se pregæteascæ sæ citeascæ urmætoarele relatæri din
Our Heritage:
a. Newel Knight slujindu-i lui Philo Dibble (paginile 42–43);
b. Amanda Smith primind revelaﬂie despre cum sæ-øi trateze fiul rænit
(paginile 47–48);
c. Profetul Joseph Smith profeﬂind despre slujirea misionaræ a lui Dan Jones
(pagina 63).

Sugestii pentru
desfæøurarea lecﬂiei
Activitate pentru
captarea atenﬂiei

În funcﬂie de situaﬂie, folosiﬂi activitatea urmætoare sau una proprie pentru a
începe lecﬂia.
Rugaﬂi-i pe membrii clasei sæ-øi imagineze cæ planteazæ într-o grædinæ.
• Ce seminﬂe aﬂi planta în grædina dumneavoastræ?
Acordaﬂi membrilor clasei un timp de gândire øi invitaﬂi apoi câﬂiva dintre ei sæ
descrie ce le-ar place sæ aibæ în grædinæ. Atrageﬂi atenﬂia asupra diferenﬂelor dintre
alegerile membrilor clasei. Arætaﬂi cæ, deøi grædinile ar fi diferite, toate ar fi
frumoase øi utile.
• Dupæ plantarea seminﬂelor, ce ar trebui sæ faceﬂi pentru a avea o grædinæ reuøitæ?
Dupæ ce membrii clasei au ræspuns, explicaﬂi cæ în aceastæ lecﬂie se vorbeøte
despre darurile Spiritului. Amintiﬂi membrilor clasei cæ, deøii oamenii pot avea
plante diferite în grædinile lor, ei au grædini la fel de frumoase øi utile. În mod
similar, membrii Bisericii pot primi daruri ale Spiritului diferite, dar toate aceste
daruri sunt utile în clædirea împæræﬂiei lui Dumnezeu. Øi, la fel ca seminﬂele øi
plantele, darurile Spiritului trebuie sæ fie cultivate øi îngrijite pentru a se dezvolta
pe deplin øi a fi utile.
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Discuﬂii øi aplicaﬂii

Selectaﬂi, rugându-væ, materialul pentru lecﬂie care se potriveøte cel mai bine
nevoilor membrilor clasei. Încurajaﬂi-i pe membrii clasei sæ împærtæøeascæ
experienﬂe care au legæturæ cu principiile din scripturi pe care le discutaﬂi.
1. Toﬂi membrii credincioøi ai Bisericii pot primi darurile Spiritului
Explicaﬂi cæ darurile Spiritului sunt binecuvântæri spirituale sau abilitæﬂi date
prin Duhul Sfânt. Aceste daruri au fost luate de pe pæmânt în timpul marii
apostazii, dar Dumnezeu le-a restaurat în primele zile ale acestei dispensaﬂii.
Folosirea acestor daruri ne poate binecuvânta, întæri spiritual øi uni.
Rugaﬂi-i pe membrii clasei desemnaﬂi sæ citeascæ relatærile din Our Heritage (vezi
„Pregætire“, punctul 3). Dupæ citirea fiecærei relatæri, discutaﬂi care dintre darurile
Spiritului sunt ilustrate în povestire. Newel Knight a avut credinﬂa de a vindeca
(D&L 46:20); Philo Dibble øi Alma Smith au avut credinﬂa de a fi vindecaﬂi (D&L
46:19); Amanda Smith a primit revelaﬂie (Articolele de credinﬂæ 1:7); profetul
Joseph Smith a avut darul de a profeﬂi (D&L 46:22); iar Dan Jones a primit darul
de a propovædui (Moroni 10:9–10).
• Ce daruri ale Spiritului identificæ Domnul în D&L 46? (Rugaﬂi-i pe membrii
clasei sæ citeascæ urmætoarele scripturi øi sæ identifice darul spiritual menﬂionat
în fiecare pasaj. Rezumaﬂi aceste daruri pe tablæ.)
a. D&L 46:13. (Cunoaøterea „dat[æ], prin Duhul Sfânt... cæ Isus Hristos este
Fiul lui Dumnezeu øi cæ El a fost ræstignit pentru pæcatele lumii“.)
b. D&L 46:14. (Credinﬂa în mærturiile altora despre Salvator.)
c. D&L 46:15. (Cunoaøterea a „diferite moduri de administrare“.) Elder Bruce R.
McConkie, din Cvorumul celor Doisprezece a spus cæ acest dar este „folosit
în administrarea øi reglementarea treburilor Bisericii“ (A New Witness for the
Articles of Faith [1985], pag. 278).
d. D&L 46:16. (Capacitatea de a discerne pentru a „cunoaøte dacæ diferitele
lucræri sunt de la Dumnezeu“. Aceasta ne ajutæ sæ discernem dacæ o
învæﬂæturæ sau o influenﬂæ vine de la Dumnezeu sau din altæ sursæ.)
e. D&L 46:17–18. (Învæﬂæturæ øi cunoaøtere.)
f. D&L 46:19. (Credinﬂa cæ poﬂi fi vindecat.)
g. D&L 46:20. (Credinﬂa cæ poﬂi vindeca.)
h. D&L 46:21.(Posibilitatea de a face miracole.)
i. D&L 46:22. (Profeﬂia.)
j. D&L 46:23. (Discernerea spiritelor.)
k. D&L 46:24. (Vorbitul în limbi stræine.)
l. D&L 46:25. (Interpretarea limbilor.)
Puteﬂi aræta cæ darurile Spiritului sunt identificate øi în 1 Corinteni 12:4–12;
13:1–13 øi în Moroni 10:8–18.
• Cine poate primi darurile Spiritului? (Vezi D&L 46:8, 11. Arætaﬂi cæ Dumnezeu
dæ cel puﬂin unul dintre aceste daruri fiecærui membru credincios al Bisericii,
care a primit darul Duhului Sfânt. Dacæ predaﬂi tinerilor, subliniaﬂi cæ ei au
daruri spirituale. Puteﬂi aræta, de asemenea, cæ oamenii care nu au primit darul
Duhului Sfânt pot fi totuøi binecuvântaﬂi cu abilitæﬂi unice pentru a-i încuraja
øi întæri pe alﬂii.)
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2. Dumnezeu dæ daruri ale Spiritului pentru a-i ajuta pe copiii Sæi
• Care sunt câteva dintre scopurile darurilor Spiritului, aøa cum sunt revelate în
D&L 46? (Folosiﬂi urmætoarele informaﬂii pentru a discuta sau a completa
ræspunsurile membrilor clasei. Scrieﬂi ræspunsurile pe tabla, pe mæsuræ ce le
discutaﬂi.)
Sæ ne întæreascæ øi sæ ne binecuvânteze individual
• Citiﬂi D&L 46:9 împreunæ cu membrii clasei. În ce moduri ne pot ajuta darurile
Spiritului pe fiecare dintre noi? Care dintre daruri au avut o valoare deosebitæ
pentru dumneavoastræ? (Îi puteﬂi invita pe membrii clasei sæ împærtæøeascæ
experienﬂe în care darurile spirituale i-au întærit øi binecuvântat.)
Elder Dallin H. Oaks, din Cvorumul celor Doisprezece, ne-a învæﬂat cæ darurile
Spiritului „ne pot conduce spre Dumnezeu. Ele ne pot proteja împotriva
puterii adversarului. Ele ne pot compensa nepriceperea øi ne pot corecta
imperfecﬂiunile“ („Spiritual Gifts“, Ensign, sept. 1986, pag. 72).
Sæ ne ajute sæ-i slujim pe alﬂii
Citiﬂi D&L 46:11–12, 26 împreunæ cu membrii clasei. Apoi împærtæøiﬂi declaraﬂia
de mai jos.
Elder Orson Pratt, din Cvorumul celor Doisprezece, a spus: „Darurile spirituale
sunt împærﬂite membrilor Bisericii în funcﬂie de credinﬂa, situaﬂia, aptitudinile,
îndatoririle øi chemærile lor, pentru ca toﬂi sæ fie corespunzætor instruiﬂi,
confirmaﬂi, desævârøiﬂi øi salvaﬂi“ (Masterful Discourses and Writings of Orson
Pratt, comp. N. B. Lundwall [1953], pag. 571).
• Cum v-a ajutat un anume dar spiritual sæ-i slujiﬂi pe alﬂii? Aﬂi fost binecuvântaﬂi
prin darurile spirituale ale altora?
În cadrul acestei discuﬂii, puteﬂi împærtæøi urmætoarea povestire:
„În timp ce ne pregæteam intens pentru masa de Cræciun, sora mea adolescentæ
cæuta, neræbdætoare într-un dulap, vesela de porﬂelan cu marginea argintatæ.
Frumosul... set fusese un dar de nuntæ de la bunica pentru mama øi tata øi era
folosit numai cu ocazii speciale. Dar, în timp ce sora mea scotea preﬂioasele
farfurii din dulap, s-a lovit la braﬂ øi farfuriile i-au alunecat din mânæ. Încercærile
ei disperate de a recupera farfuriile au fost zadarnice øi zgomotul porﬂelanului
spart, împræøtiat pe podea, a fost la fel de tulburætor ca øi groaza neajutoratæ
întipæritæ pe faﬂa ei.
Mâinile mamei, care pregætea bucatele, au ræmas nemiøcate în aer iar rumoarea
festivæ a casei în plinæ agitaﬂie a încetat în timp ce noi, toﬂi, îngheﬂaseræm întro tæcere grea. Færæ a se uita pentru a vedea paguba, mama a ieøit în tæcere din
cameræ. Apoi... noi, ceilalﬂi, am încercat sæ reluæm ritmul îndatoririlor noastre
legate de særbætoare.
Cu excepﬂia surorii mele. Stætea nemiøcatæ, lacrimi mari alunecându-i pe obraji.
În timp ce alte lacrimi cædeau, ea a luat, mecanic, mætura øi foraøul øi a început
sæ mæture cioburile împræøtiate. Apoi, în genunchi, a cules încet bucæﬂile mai
mari øi le-a pus cu grijæ în foraø.
Dupæ câteva minute, mama a revenit în bucætærie øi a îmbræﬂiøat-o pe fiica ei
îndureratæ. Sora mea a început sæ plângæ în hohote... Încet, [mama] a alinat-o:
’Nu-i nimic, draga mea; oamenii sunt mai importanﬂi decât lucrurile’.
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Mai târziu, mama mi-a spus cæ se dusese în cealaltæ cameræ sæ se roage øi a fost
binecuvântatæ cu un sentiment de pace øi inspiraﬂia de a øti cum s-o aline pe
sora mea. Darul perspectivei spirituale dat mamei mele în acea zi de Cræciun a
devenit cel mai nepreﬂuit dar pe care l-a primit familia noastræ“ (Laura Russell
Bunker, „The Art of Perspective“, Ensign, dec. 1998, pag. 54).
Puteﬂi discuta despre care dintre darurile Spiritului ar fi utile în urmætoarele
situaﬂii. Rugaﬂi-i pe membrii clasei sæ cerceteze, din nou, D&L 46:13–25.
a. Un învæﬂætor de acasæ este chemat în casa uneia dintre familiile pe care le
viziteazæ pentru a da o binecuvântare a preoﬂiei.
b. Un misionar prezideazæ o ramuræ micæ de membri ai Bisericii.
c. O tânæræ fatæ este desemnatæ sæ predea o lecﬂie clasei sale.
d. Un sfætuitor al Preoﬂiei aaronice ræspunde de un grup de diaconi în timpul
unei excursii, de o zi øi o noapte, în care apar dificultæﬂi.
e. Preøedinta unei Societæﬂi de Alinare desemneazæ învæﬂætoare vizitatoare
surorilor din episcopia sau ramura ei.
Sæ ne ajute sæ evitæm sæ fim înøelaﬂi
• Citiﬂi D&L 46:8 împreunæ cu membrii clasei. Cum pot sæ ne ajute darurile
Spiritului sæ evitæm influenﬂele rele sau înøelæciunea?
3. Noi trebuie sæ cæutæm øi sæ cultivæm darurile Spiritului
Domnul ne-a spus: „Cæutaﬂi cu sinceritate darurile cele mai bune, amintindu-væ,
totdeauna, pentru ce sunt date ele“ (D&L 46:8).
• Ce putem face pentru a descoperi darurile spirituale pe care ni le-a dat
Dumnezeu? (Ræspunsurile ar putea fi cæ putem medita, ne putem ruga, putem
posti, citi binecuvântærile noastre patriarhale, ne putem supune poruncilor øi îi
putem sluji pe alﬂii. Vezi, de asemenea, urmætorul citat.) Ce putem face pentru
a cultiva øi a dezvolta darurile spirituale care ni s-au dat?
Profetul Joseph Smith ne-a învæﬂat cæ multe daruri ale Spiritului, cum ar fi
înﬂelepciunea sau darul de a vindeca, nu sunt evidente înainte de a fi nevoie
de ele. El a spus cæ „este nevoie de timp øi condiﬂii pentru ca aceste daruri
sæ intre în acﬂiune“ (Teachings of the Prophet Joseph Smith, selecﬂii de Joseph
Fielding Smith [1976], pag. 246).
• Ce putem face ca sæ cæutæm darurile Spiritului? (Rugaﬂi-i pe membrii clasei sæ
citeascæ urmætoarele scripturi øi sæ identifice ce ne învaﬂæ ele despre cæutarea
darurilor Spiritului. Rezumaﬂi informaﬂiile pe tablæ.)
a. D&L 46:7, 30. (Cereﬂi-I lui Dumnezeu øi urmaﬂi îndrumarea Spiritului; vedeﬂi,
de asemenea, urmætoarea declaraﬂie a preøedintelui George Q. Cannon.)
b. D&L 46:9. (Cæutaﬂi sæ aveﬂi daruri spre a fi de folos altora, nu din motive egoiste.)
c. D&L 46:31. (Faceﬂi toate lucrurile în numele lui Isus Hristos.)
d. D&L 46:32. (Mulﬂumiﬂi-I lui Dumnezeu pentru darurile pe care ni le dæ.)
e. D&L 46:33. (Practicaﬂi neîncetat virtutea øi sfinﬂenia.)
Preøedintele George Q. Cannon ne-a învæﬂat: „Dacæ vreunul dintre noi este
imperfect, avem datoria sæ ne rugæm pentru a primi darul care ne va face
perfect. Am eu imperfecﬂiuni? Sunt plin de ele. Care este datoria mea? Sæ mæ
rog lui Dumnezeu sæ-mi dea darurile care îmi vor corecta imperfecﬂiunile.
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Dacæ sunt un om mânios, este datoria mea sæ mæ rog pentru a avea dragoste,
care este îndelung ræbdætoare øi blândæ. Sunt un om pizmuitor? Este datoria
mea sæ caut dragostea, care nu pizmuieøte. Øi aøa cu toate darurile Evangheliei.
Ele existæ tocmai în acest scop. Nici un om nu trebuie sæ spunæ: ’Of, nu mæ
pot abﬂine; este felul meu de a fi’. El nu are dreptate, din simplul motiv cæ
Dumnezeu a promis sæ dea tærie pentru ca aceste lucruri sæ fie îndreptate øi sæ
dea daruri care le vor îndepærta total“ (Millenial Star, 23 apr. 1894, pag. 260).
Elder Dallin H. Oaks a explicat cum a pus în practicæ mama sa principiul cæutærii
darurilor Spiritului: „Dupæ ce øi-a pierdut soﬂul, mamei mele îi lipsea ceva. Cât s-a
rugat sæ aibæ ce-i trebuie pentru a-øi îndeplini responsabilitatea de a-øi creøte cei
trei copilaøi! A cæutat, a fost demnæ øi a fost binecuvântatæ! Rugæciunile ei au
primit ræspuns în multe feluri, inclusiv primirea darurilor spirituale. Ea a avut
multe, dar cele care mi-au ræmas în memorie sunt darurile credinﬂei, mærturiei øi
înﬂelepciunii. Ea a fost o femeie puternicæ în Sion“ (Ensign, sept. 1986, pag. 72).
Concluzii

Idei suplimentare
pentru predare

Încurajaﬂi-i pe membrii clasei sæ caute darurile Spiritului øi sæ foloseascæ darurile
care le-au fost date pentru a-i sluji pe alﬂii. Depuneﬂi-væ mærturia despre adeværurile
discutate în timpul lecﬂiei, aøa cum sunteﬂi îndemnat de Spirit.

Puteﬂi folosi una sau mai multe dintre urmætoarele idei pentru a completa planul
lecﬂiei sugerat.
1. Folosirea darurilor spirituale pentru a-i sluji pe alﬂii
Dacæ dispuneﬂi de urmætoarele ilustraﬂii, aduceﬂi câteva sau pe toate la oræ: Tânæræ fatæ
vorbind la Bisericæ (Setul de ilustraﬂii inspirate din Evanghelie, 607); Episcopul (Setul
de ilustraﬂii inspirate din Evanghelie, 611); Misionarii propovæduiesc Evanghelia lui
Isus Hristos (Setul de ilustraﬂii inspirate din Evanghelie, 612); Slujind celor bolnavi
(Setul de ilustraﬂii inspirate din Evanghelie, 613); Învæﬂæmântul de acasæ (Setul de
ilustraﬂii inspirate din Evanghelie, 614); øi Slujindu-ne unul pe altul (Setul de ilustraﬂii
inspirate din Evanghelie, 615). Expuneﬂi ilustraﬂiile pe rând øi rugaﬂi-i pe membrii
clasei sæ explice cum aratæ situaﬂia din fiecare imagine nevoia de daruri ale Spiritului.
Invitaﬂi-i pe membrii clasei sæ se gândeascæ la responsabilitæﬂile lor. De exemplu,
s-ar putea gândi la responsabilitæﬂile de pærinﬂi, de fraﬂi øi surori, de conducætori
ai preoﬂiei øi ai organizaﬂiilor auxiliare sau de învæﬂætori de acasæ øi de învæﬂætoare
vizitatoare. Rugaﬂi-i apoi sæ mediteze în liniøte la urmætoarea întrebare: „Ce daruri
ale Spiritului aﬂi putea cæuta care sæ væ dea posibilitatea sæ slujiﬂi mai bine altora?“.
2. Daruri spirituale suplimentare
• Elder Bruce R. McConkie a spus: „Darurile spirituale sunt nesfârøite ca numær øi
de o varietate infinitæ. Cele enumerate în cuvântul revelat sunt simple ilustræri“
(A New Witness for the Articles of Faith, pag. 371). Care ar putea fi alte câteva
daruri spirituale pe lângæ cele enumerate în D&L 46?
Elder Marvin J. Ashton, din Cvorumul celor Doisprezece, a spus cæ printre
„darurile mai puﬂin evidente“ se numæræ „darul de a pune întrebæri, darul de
a asculta, darul de a auzi øi a folosi glasul blând, ca un susur... darul evitærii
certurilor, darul de a te face plæcut... darul de a cæuta ceea ce este drept, darul
de a nu judeca, darul de a cæuta îndrumarea lui Dumnezeu, darul de a fi ucenic,
95

darul de a te îngriji de alﬂii, darul de a fi capabil sæ meditezi, darul de a spune
rugæciune, darul de a depune o mærturie puternicæ øi darul de a primi Duhul
Sfânt“ (în Conference Report, oct. 1987, pag. 23, sau Ensign, nov. 1987, pag. 20).
3. Discernerea adeværatelor daruri ale Spiritului
Explicaﬂi cæ Satana poate încerca sæ înøele oamenii cu daruri spirituale false.
Îngrijorat de unele manifestæri false ale acestor daruri printre membrii Bisericii,
profetul Joseph Smith l-a întrebat pe Domnul øi a primit revelaﬂia consemnatæ
în D&L 50.
Pentru a-i ajuta pe membrii clasei sæ discearnæ între darurile spirituale adeværate
øi cele false, puteﬂi revedea D&L 50:17–24. Subliniaﬂi faptul cæ, dacæ un dar este
de la Dumnezeu, el ne va edifica øi ne va aduce bucurie. El ne va determina sæ
facem bine, sæ-L iubim øi sæ-L slujim pe Dumnezeu øi sæ credem în Hristos. Dacæ
o manifestare spiritualæ nu edificæ sau dacæ ne duce la pæcat, ea nu este de la
Dumnezeu. Acest subiect al evitærii înøelæciunii øi influenﬂelor rele va fi discutat
mai pe larg în lecﬂia 24.
4. Propovæduire prin Spirit
• Explicaﬂi cæ propovæduirea Evangheliei este un dar al Spiritului (Moroni
10:9–10). Citiﬂi apoi D&L 42:13–14 øi 50:17–18 împreunæ cu membrii clasei.
Ce înseamnæ a propovædui prin Spirit? De ce este important sæ propovæduim
prin Spirit? (Vezi 2 Nefi 33:1; D&L 50:21–22 øi urmætorul citat.)
În Church Handbook of Instructions se spune: „O persoanæ poate propovædui
adeværuri profunde øi membrii clasei se pot angaja în discuﬂii stimulatoare dar,
dacæ Spiritul nu este prezent, aceste lucruri nu-øi vor pune pecetea cu forﬂæ
asupra sufletului“ (Book 2: Priesthood and Auxiliary Leaders 1998], pag. 300).
• Ce pot face învæﬂætorii pentru a invita Spiritul atunci când predau? (Vezi pagina
viii din acest manual.) Ce pot face cei cærora li se predæ pentru a invita Spiritul?
• Citiﬂi D&L 43:8 øi 88:122 împreunæ cu membrii clasei. Cum se pot aplica aceste
versete în cazul clasei Øcolii de duminicæ? (Subliniaﬂi importanﬂa instruirii øi
edificærii reciproce.) Cum aﬂi constatat cæ ne ajutæ sæ ne edificæm unii pe alﬂii
øi sæ ne bucuræm împreunæ faptul cæ predæm øi învæﬂæm prin Spirit?
5. Prezentarea video „A Man without Eloquence“ (Un om færæ darul vorbirii)
Dacæ dispuneﬂi de caseta video Teachings from the Doctrine and Covenants and
Church History (53933), puteﬂi rula segmentul „A Man without Eloquence“ cu
durata de 6 minute. Dacæ decideﬂi sæ-l prezentaﬂi, faceﬂi acest lucru în a doua sau
a treia parte a lecﬂiei.
Explicaﬂi faptul cæ prezentarea aratæ cum un învæﬂætor umil l-a ajutat pe Brigham
Young sæ se converteascæ la Evanghelia restauratæ. Segmentul începe cu un
fragment dintr-o cuvântare ﬂinutæ de preøedintele Young la o conferinﬂæ, în care
el a adresat întrebarea: „Ce anume îl convinge pe om?“ (în Journal of Discourses,
1:90). Încurajaﬂi-i pe membrii clasei sæ caute ræspunsul la aceastæ întrebare în
timp ce urmæresc prezentarea. Dupæ aceea, adresaﬂi urmætoarele întrebæri:
• Ce anume îi convinge pe oameni de adeværul Evangheliei?
• Ce putem face pentru a urma exemplul lui Eleazar Miller atunci când
propovæduim Evanghelia?
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„Oferæ sacramentele
tale în ziua Mea sfântæ“
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Scop

Sæ-i ajute pe membrii clasei sæ-øi întæreascæ dorinﬂa de a ﬂine ziua de sabat sfântæ.

Pregætire

1. Studiaﬂi, rugându-væ, urmætoarele scripturi øi alte materiale:
a. Doctrinæ øi legæminte 59 øi celelalte scripturi din aceastæ lecﬂie;
b. Ghid pentru scripturi, „Ziua de sabat“, pagina 217.
2. Revedeﬂi materialele pentru aceastæ lecﬂie din Îndrumarul de studiu pentru
membrii clasei (35686). Planificaﬂi moduri în care sæ faceﬂi referire la ele în
timpul lecﬂiei.
3. Dacæ dispuneﬂi de ilustraﬂia Isus rugându-se în Ghetsimani, pregætiﬂi-væ s-o
folosiﬂi în timpul lecﬂiei (62175; Setul de ilustraﬂii inspirate din scripturi, 227).

Sugestii pentru
desfæøurarea lecﬂiei
Activitate pentru
captarea atenﬂiei

În funcﬂie de situaﬂie, folosiﬂi activitatea urmætoare sau una proprie pentru a
începe lecﬂia.
• Ce simﬂiﬂi când intraﬂi într-un templu? (Dacæ membrii clasei nu au fost la
templu, întrebaﬂi-i ce se aøteaptæ sæ simtæ. În timpul acestei discuﬂii, comparaﬂi
atmosfera din templu cu atmosfera din lume.)
• Citiﬂi D&L 109:13 împreunæ cu membrii clasei. Ce deosebeøte un templu de
alte locuri? (Domnul l-a sfinﬂit. Este casa Lui.)
• Citiﬂi Genesa 2:1–3 împreunæ cu membrii clasei. Explicaﬂi faptul cæ aceasta
este relatarea despre instituirea sabatului de cætre Domnul. Potrivit acestei
relatæri, ce deosebeøte sabatul de alte zile? (Domnul l-a sfinﬂit. Sabatul este
ziua Lui.)
Explicaﬂi cæ aceastæ lecﬂie este despre ziua de sabat. Arætaﬂi cæ, în multe moduri,
noi putem „trece pragul“ fiecærei zile de sabat cu aceeaøi pioøenie pe care o
simﬂim când trecem pragul templului. Ne putem aminti cæ Domnul a sfinﬂit
sabatul øi cæ este privilegiul nostru sæ-L preaslævim øi sæ-L slujim în ziua Lui.

Discuﬂii øi aplicaﬂii

Aceastæ lecﬂie cuprinde mai multe materiale decât este posibil sæ se predea în
timpul unei perioade de predare. Selectaﬂi, rugându-væ, materialul pentru lecﬂie
care se potriveøte cel mai bine nevoilor membrilor clasei.
1. Domnul a stabilit sabatul
Explicaﬂi cæ Dumnezeu a stabilit caracteristicile sabatului în timpul creaﬂiei. Dupæ
ce a muncit timp de øase zile, El S-a odihnit în cea de-a øaptea øi a sfinﬂit-o ca zi
sfântæ (Genesa 2:2–3). Încæ de la începuturi, El a poruncit copiilor Sæi sæ ﬂinæ ziua
de sabat sfântæ (Ghid pentru scripturi „Ziua de sabat“, pag 217).
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• Citiﬂi Exodul 20:8–11 øi 31:13–17 împreunæ cu membrii clasei. Arætaﬂi cæ
aceastæ poruncæ este repetatæ de multe alte ori în scripturi (vezi Ghidul pentru
scripturi „Ziua de sabat“, pag. 217). De ce credeﬂi cæ a fost atât de importantæ,
de-a lungul secolelor, porunca de a ﬂine ziua de sabat sfântæ?
În dispensaﬂia noastræ, Domnul a subliniat, din nou, importanﬂa sabatului.
Prin profetul Joseph Smith, Domnul a revelat cæ, în aceastæ zi, noi trebuie sæ ne
arætæm devoﬂiunea, participând la adunærile Bisericii, luând din împærtæøanie
øi odihnindu-ne de lucrærile noastre (D&L 59:9–13).
2. Arætaﬂi lui Dumnezeu devoﬂiunea dumneavoastræ preaslævindu-L în
adunærile de duminica ale Bisericii
• Domnul a spus: „Du-te la casa de rugæciuni... în ziua Mea sfântæ“ (D&L 59:9).
De ce credeﬂi cæ este important sæ væ întruniﬂi pentru a-L preaslævi pe Dumnezeu
de sabat? În ce fel este o binecuvântare pentru dumneavoastræ participarea la
adunærile de duminica ale Bisericii?
• Preøedintele Gordon B. Hinckley a spus cæ „fiecare adunare de împærtæøanie
trebuie sæ fie un ospæﬂ spiritual“ øi „o perioadæ de revigorare spiritualæ“
(Teachings of Gordon B. Hinckley [1997], pag. 563, 564). Cum putem contribui
noi la realizarea acestui lucru? Ce putem face pentru ca participarea la alte
adunæri de duminica sæ ne îmbogæﬂeascæ mai mult spiritual? (Ræspunsurile ar
putea fi: sæ avem o atitudine pioasæ, sæ fim punctuali, sæ studiem materialul
pentru lecﬂie înainte de oræ, sæ participæm activ, sæ ascultæm cu atenﬂie, sæ
cæutæm sæ-i întærim pe alﬂii øi sæ nu-i criticæm pe vorbitori sau pe învæﬂætori.)
Preøedintele Spencer W. Kimball, al 12-lea preøedinte al Bisericii, a spus:
„Nu mergem la adunærile din ziua de sabat pentru a petrece o zi plæcutæ sau
numai pentru a fi instruiﬂi. Mergem pentru a-L preaslævi pe Domnul. Este o
responsabilitate individualæ øi, indiferent de ce se spune de la pupitru, dacæ
cineva doreøte sæ-L preaslæveascæ pe Domnul în spirit øi adevær, acea persoanæ
poate face aceasta participând la adunæri, luând din împærtæøanie øi contemplând frumuseﬂile Evangheliei. Dacæ slujba este un eøec pentru dumneavoastræ,
dumneavoastræ sunteﬂi cel care a eøuat. Nimeni nu poate preaslævi în locul
dumneavoastræ“ („The Sabbath – A Delight“, Ensign, ian. 1978, pag. 4–5).
• Ce putem face pentru a ne pregæti pentru adunærile de duminica? Cum pot
pærinﬂii sæ-øi ajute copiii sæ profite mai din plin de adunærile de duminica?
(Invitaﬂi-i pe membrii clasei sæ împærtæøeascæ experienﬂe care au legæturæ cu
aceste întrebæri.)
• Cum poate contribui muzica la mai buna desfæøurare a adunærilor de duminic?
De ce este important ca fiecare dintre noi sæ cânte imnurile? (Vezi D&L 25:12.)
În ce fel v-a binecuvântat intonarea imnurilor?
Elder Boyd K. Packer, din Cvorumul celor Doisprezece, øi-a exprimat îngrijorarea
cæ „un numær tot mai mare dintre conducætorii øi membrii noøtri nu cântæ cântecele congregaﬂiei“. El a dat apoi urmætorul sfat: „Trebuie sæ cântæm cântecele
Sionului – ele reprezintæ o parte esenﬂialæ a preaslævirii noastre“ (în Conference
Report, oct. 1991, pag. 29, sau Ensign, nov. 1991, pag. 22).
• Cum ne putem aduce contribuﬂia la rugæciunile congregaﬂiei din cadrul
adunærilor de duminica?
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• De ce este pioøenia importantæ în adunærile Bisericii?
Elder Boyd K. Packer a spus cæ noi trebuie sæ fim pioøi în capelæ, astfel încât sæ
nu deranjæm atunci „când cineva se stræduieøte sæ simtæ delicatele comunicæri
spirituale“. El ne-a avertizat, de asemenea, cæ pioøenia „nu înseamnæ tæcere
absolutæ. Trebuie sæ-i toleræm pe copiii mici, chiar øi o explozie raræ a unui
copil care este condus afaræ“ (în Conference Report, oct. 1991, pag. 28, sau
Ensign, nov. 1991, pag. 22).
Preøedintele Gordon B. Hinckley a relatat un incident stânjenitor pe care l-a
træit pe când era misionar:
„Ne desfæøuram adunærile în... clædirea primæriei, pe care o închiriasem.
Podelele erau dure øi... de fiecare datæ când un scaun era miøcat se producea
un zgomot. Dar nu acesta era cel mai ræu aspect al situaﬂiei. Cu mult mai
deranjantæ era socializarea zgomotoasæ a membrilor ramurii.
Odatæ, am invitat o familie pe care o cunoscusem pe stradæ. Cu speranﬂe mari
în suflete noi, ca misionari, stæteam lângæ uøæ pentru a le ura bun venit. În salæ,
domnea obiønuitul spirit vesel, membrii adresându-se zgomotos unul altuia.
Când aceastæ familie a intrat în încæpere, membrii ei s-au îndreptat în tæcere
spre scaune, au îngenuncheat o clipæ øi øi-au închis ochii rostind o rugæciune.
Apoi, s-au aøezat într-o atitudine pioasæ în mijlocul acelei întregi agitaﬂii.
Sæ væ spun drept, am fost stânjenit. Ei veniseræ la ceea ce ei considerau cæ era
o slujbæ de preaslævire øi s-au comportat în consecinﬂæ.
La încheierea adunærii, ei au plecat în tæcere øi, când ne-am întâlnit din nou, ei
øi-au exprimat dezamægirea în legæturæ cu experienﬂa pe care o træiseræ. Nu am
uitat niciodatæ aceastæ întâmplare“ (Teachings of Gordon B. Hinckley, pag. 557).
• Cum putem avea o atitudine mai pioasæ în timpul adunærilor Bisericii?
3. Arætaﬂi lui Dumnezeu devoﬂiunea dumneavoastræ luând din împærtæøanie
Expuneﬂi ilustraﬂia cu Isus rugându-se în Ghetsimani.
• Domnul ne-a poruncit sæ luæm din împærtæøanie în ziua de sabat (D&L 59:9, 12).
De ce este important sæ luæm din împærtæøanie în fiecare sæptæmânæ? (Vezi D&L
59:9; 3 Nefi 18:6–7 øi citatele de mai jos.)
Elder Joseph B. Wirthlin, din Cvorumul celor Doisprezece, a spus: „Ferestrele
trebuie sæ fie spælate periodic pentru a îndepærta praful øi mizeria... Aøa cum
ferestrele pæmântene trebuie sæ fie curæﬂate permanent øi temeinic tot aøa
trebuie sæ fie øi ferestrele spiritualitæﬂii noastre... Când luæm din împærtæøanie, fiind demni sæ ne înnoim legæmintele fæcute la botez, noi ne
limpezim perspectiva asupra scopului etern al vieﬂii øi asupra prioritæﬂilor
divine. Rugæciunile pentru împærtæøanie invitæ la introspectivæ personalæ,
la pocæinﬂæ øi la rededicare, în timp ce noi ne exprimæm voinﬂa de a ne
aminti de Salvatorul nostru, Isus Hristosul“ (în Conference Report, oct. 1995,
pag. 103, sau Ensign, nov. 1995, pag. 77).
• În ce fel a fost luarea din împærtæøanie o binecuvântare în viaﬂa dumneavoastræ?
• Cum ne putem pregæti pentru a lua din împærtæøanie? Cum pot pærinﬂii sæ-øi
ajute copiii sæ se pregæteascæ pentru aceastæ rânduialæ? (Puteﬂi discuta despre
cum pot fi ajutaﬂi copiii de diferite vârste.) În ce fel væ ajutæ sæ væ pregætiﬂi
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imnurile de împærtæøanie? În ce fel væ ajutæ sæ væ pregætiﬂi rugæciunile de
împærtæøanie? (Vezi D&L 20:77, 79.)
• De ce trebuie sæ fim demni atunci când luæm din împærtæøanie? (Vezi
1 Corinteni 11:28–29; 3 Nefi 18:29; Mormon 9:29.)
• Cum ne putem pæstra mintea øi inima concentrate asupra lui Isus în timp ce
luæm din împærtæøanie?
• Cum putem face ca rânduiala împærtæøaniei sæ aibæ un efect mai mare în
vieﬂile noastre? (Subliniaﬂi cæ aceastæ rânduialæ nu trebuie sæ devinæ doar un
obicei sau o rutinæ.) Cum ne poate întæri luarea din împærtæøanie dedicarea
faﬂæ de Salvator în celelalte zile ale sæptæmânii?
• În ziua de sabat, nu numai cæ luæm din împærtæøanie, dar trebuie øi sæ ne
oferim sacramentele øi ofrandele Domnului (D&L 59:9, 12). Aceasta înseamnæ
cæ trebuie sæ facem jertfe sau sacrificii care sæ arate devoﬂiunea noastræ în faﬂa
Lui. Ce sacrificii ar trebui sæ oferim? (Vezi D&L 59:8; nota de subsol b pentru
D&L 59:12; D&L 64:34; 97:8 øi citatul de mai jos.)
Elder M. Russell Ballard, din Cvorumul celor Doisprezece, a spus:
„Dupæ slujirea Sa în viaﬂa muritoare... Isus a spus apostolilor nefiﬂi cæ El nu va
mai accepta arderea de jertfe, ci cæ ucenicii Sæi trebuie sæ ofere ’o inimæ frântæ
øi un spirit smerit’ (3 Nefi 9:19–20; vezi, de asemenea, D&L 59:8, 12). În loc sæ
ne cearæ animale sau cereale, Domnul vrea acum ca noi sæ renunﬂæm la tot ce
nu este divin. Nivelul superior de punere în practicæ a legii sacrificiului este
sufletul unei persoane...
Când ne înfrângem dorinﬂele egoiste øi Îl punem pe Dumnezeu pe primul loc
în vieﬂile noastre øi facem legæmânt sæ-L slujim pe El, indiferent de preﬂul pe
care îl vom plæti, atunci træim legea sacrificiului“ („The Law of Sacrifice“,
Ensign, oct. 1998, pag. 10–11).
4. Arætaﬂi lui Dumnezeu devotamentul odihnindu-væ de munca dumneavoastræ
• În D&L 59:10, Domnul a revelat faptul cæ noi trebuie sæ ne „odihni[m] de
munca [noastræ])“ în ziua de sabat (vezi, de asemenea, versetul 13). Ce
înseamnæ sæ ne odihnim de munca noastræ? Cum demonstreazæ odihna
de munca noastræ devotamentul nostru faﬂæ de Dumnezeu?
• Odihna de munca noastræ include øi faptul cæ, în ziua de sabat, trebuie sæ ne
abﬂinem de la a cumpæra sau a vinde, de a merge în locuri de distracﬂie øi de la
alte preocupæri lumeøti (vezi Isaia 58:13, reﬂinând fraza „îﬂi vei opri piciorul...
sæ nu faci gusturile tale“ øi „neurmând cæile tale“). Ce activitæﬂi par sæ
diminueze spiritul sabatului pentru dumneavoastræ? Care sunt unele griji
lumeøti care tind sæ perturbe sabatul? Cum ne putem elibera de aceste griji?
Episcopul care prezideazæ H. David Burton a spus: „Øtiu cæ este greu, mai
ales pentru tineri, sæ aleagæ sæ respecte ziua de sabat când echipele sportive
din care doresc sæ facæ parte îøi programeazæ, de obicei, jocurile în ziua de
duminicæ. Øtiu, de asemenea, cæ este un lucru obiønuit pentru mulﬂi care
au nevoie de numai câteva lucruri în ziua de sabat sæ se opreascæ, repede,
la cel mai apropiat magazin pentru a face cumpæræturi duminica. Dar øtiu,
de asemenea, cæ sæ ne aducem aminte sæ ﬂinem ziua de sabat sfântæ este unul

100

Lecﬂia 16

dintre cele mai importante porunci pe care le putem respecta atunci când ne
pregætim sæ fim beneficiarii øoaptelor Spiritului“ (în Conference Report, oct.
1998, pag. 9, sau Ensign, nov. 1998, pag. 9).
• A ne odihni de munca noastræ nu înseamnæ cæ trebuie sæ lenevim. Ci, cæ
trebuie sæ urmæm exemplul Salvatorului øi sæ „face[m] bine în zilele de Sabat“
(Matei 12:12; vezi, de asemenea, Luca 13:10–17; Ioan 5:1–19). Ce activitæﬂi
credeﬂi cæ este bine sæ fie fæcute de sabat? (Scrieﬂi ræspunsurile pe tablæ.) Cum
ne putem folosi mai eficient timpul de preaslævire personalæ din ziua de sabat?
Preøedintele Spencer W. Kimball ne-a învæﬂat: Sabatul este o zi sfântæ în care
trebuie sæ facem lucruri demne øi sfinte. Abﬂinerea de la muncæ øi distracﬂie este
importantæ, dar nu suficientæ. Sabatul impune prezenﬂa gândurilor øi faptelor
constructive iar, dacæ cineva doar trândæveøte færæ a face nimic de sabat, acea
persoanæ îl încalcæ. Pentru a-l respecta, persoana trebuie sæ se roage în genunchi,
sæ pregæteascæ lecﬂii, sæ studieze Evanghelia, sæ mediteze, sæ-i viziteze pe bolnavi
øi pe cei nefericiﬂi, sæ scrie scrisori misionarilor, sæ se odihneascæ, sæ citeascæ
materiale ce conﬂin mesaje øi sæ participe la toate adunærile din acea zi la care
este de aøteptat sæ participe“ (Ensign, ian. 1978, pag. 4).
• Cum putem øti ce este potrivit sæ facem de sabat? (Ræspunsurile ar putea fi: sæ
ne asiguræm cæ activitæﬂile noastre Îl cinstesc pe Dumnezeu, cæ sunt înælﬂætoare
din punct de vedere spiritual, cæ hrænesc credinﬂa, întæresc familia, îi ajutæ øi îi
binecuvânteazæ pe alﬂii øi ne separæ de activitæﬂile zilnice ale lumii.)
• Care sunt unele cæi prin care ne putem întæri familia de sabat? Cum îi pot
pærinﬂii ajuta pe copii sæ se bucure de sabat øi sæ-l ﬂinæ sfânt? Vedeﬂi urmætoarele
citate. (Invitaﬂi-i pe membrii clasei sæ împærtæøeascæ experienﬂe personale care au
legæturæ cu aceste întrebæri. Îndemnaﬂi-i pe membrii clasei sæ aleagæ un anume
mod în care sæ facæ sabatul sæ fie mai eficient pentru familiile lor.)
Preøedintele Gordon B. Hinckley a spus: „În ziua de sabat, sfinﬂii din zilele din
urmæ sæ fie în casele lor, sæ-øi înveﬂe familiile, sæ citeascæ din scripturi, sæ facæ
lucruri care meritæ øi sunt frumoase øi sæ fie în armonie cu Domnul“ („Excerpts
from Recent Addresses of President Gordon B. Hinckley“, Ensign, iul. 1996,
pag. 73).
Preøedintele Hinckley a mai spus: „Nu vreau sæ exagerez. Nu vreau sæ væ
încuiaﬂi copiii în casæ øi sæ le citiﬂi din Biblie toatæ dupæ-amiaza. Fiﬂi înﬂelepﬂi.
Aveﬂi grijæ. Dar faceﬂi din acea zi una în care sæ puteﬂi sta împreunæ cu familia
øi sæ vorbiﬂi despre lucruri sacre øi bune“ (Teachings of Gordon B. Hinckley, pag.
559–560).
Prima Preøedinﬂie a dat urmætorul sfat atunci când a anunﬂat programul
îmbunætæﬂit al adunærilor de duminica în anul 1980:
„Fiecærui membru øi fiecærei familii le va reveni o mai mare responsabilitate
în ceea ce priveøte ﬂinerea cum se cuvine a zilei de sabat. Se va acorda mai
mult timp studiului individual al scripturilor øi studiului Evangheliei în
familie...
Este de aøteptat ca acest program nou al adunærilor øi activitæﬂilor sæ aibæ ca
rezultat o creøtere spiritualæ mai mare a membrilor Bisericii“ (Church News,
2 febr. 1980, pag. 3).
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• Sabatul trebuie sæ fie o zi de rugæciune (D&L 59:14). În ce moduri putem avea
mai mult spiritul rugæciunii în aceastæ zi? Ce putem face pentru ca rugæciunile
noastre sæ fie mai spirituale?
• Care sunt unele dintre obstacolele care væ împiedicæ sæ faceﬂi din ziua de sabat
o zi spiritualæ aøa cum aﬂi dori sæ fie? Ce faceﬂi ca sæ depæøiﬂi aceste obstacole?
Cum v-ar putea ajuta planificarea atentæ sæ eliminaﬂi sau sæ gestionaﬂi aceste
obstacole?
5. Domnul îi binecuvânteazæ pe aceia care ﬂin ziua de sabat sfântæ
• Citiﬂi D&L 59:9, 13 øi 15–17 împreunæ cu membrii clasei. Ce binecuvântæri
promite Domnul acelora care ﬂin ziua de sabat sfântæ? (Scrieﬂi ræspunsurile
pe tablæ.)
• Cum ne ajutæ respectarea sabatului sæ fim „neîntinaﬂi de lume“? (D&L 59:9;
ræspunsurile ar putea fi: ne ajutæ se ne pocæim, sæ ne înnoim legæmintele de
botez øi sæ ne concentræm gândurile asupra lui Dumnezeu øi asupra
problemelor cu importanﬂæ veønicæ øi nu asupra lucrurilor lumii.)
• Cum ne ajutæ respectarea sabatului sæ primim bucuria deplinæ, aøa cum a
promis Domnul în D&L 59:13? În ce fel respectarea cum se cuvine a sabatului
ne-a ajutat sæ ne simﬂim întæriﬂi fizic øi spiritual? Cum ne-a ajutat sæ fim mai
eficienﬂi în celelalte zile ale sæptæmânii?
• Domnul a promis cæ aceia care respectæ sabatul vor primi „plenitudinea
pæmântului“ øi „bunurile... din pæmânt“ (D&L 59:16–17; vezi, de asemenea,
Isaia 58:14). În ce fel aﬂi væzut dumneavoastræ cæ a fost împlinitæ aceastæ
promisiune?
• Care sunt alte moduri în care dumneavoastræ øi familia dumneavoastræ aﬂi fost
binecuvântaﬂi pe mæsuræ ce aﬂi ﬂinut ziua de sabat sfântæ?
• Domnul a revelat cæ sabatul trebuie sæ fie o zi în care „sæ te bucuri“ (D&L
59:14). Isaia a spus cæ noi trebuie sæ facem „Sabatul... desfætarea“ noastræ
(Isaia 58:13). Vi s-a pærut vreodatæ sabatul mai mult o zi de restricﬂii decât de
desfætare? Cum putem face ca sabatul sæ fie o zi de bucurie øi „desfætare“ în
viaﬂa noastræ? (O modalitate ar fi sæ ne concentræm asupra a ceea ce ar trebui
sæ facem, nu asupra a ceea ce ar trebui sæ nu facem.)
Concluzii

Idei suplimentare
pentru predare

Încurajaﬂi-i pe membrii clasei sæ se gândeascæ cum ar putea ﬂine mai bine sabatul.
Depuneﬂi mærturie despre faptul cæ, pe mæsuræ ce vor ﬂine sfântæ aceastæ zi,
Domnul îi va binecuvânta cu mai mare tærie øi bucurie spiritualæ.

Puteﬂi folosi una sau ambele idei de mai jos pentru a completa planul lecﬂiei
sugerat.
1. Sugestii pentru a-i ajuta pe aceia care trebuie sæ munceascæ duminica
Explicaﬂi cæ membrii Bisericii trebuie sæ depunæ toate eforturile pentru a alege
o slujbæ care nu le cere sæ munceascæ duminica. Totuøi, existæ situaﬂii în care
angajatorii cer angajaﬂilor sæ munceascæ duminica. Întrebaﬂi dacæ membrii
clasei îøi amintesc sæ fi trecut printr-o astfel de situaﬂie, ei sau un alt membru
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al familiei. Discutaﬂi despre cum se poate menﬂine spiritul Sabatului cât mai
mult posibil în aceste condiﬂii. Sugeraﬂi membrilor clasei sæ spunæ angajatorilor
lor cæ doresc sæ ﬂinæ ziua de sabat sfântæ. (Dacæ predaﬂi tinerilor, vedeﬂi broøura
Pentru întærirea tineretului, paginile 32–33 [36550]).
2. Domnul ne binecuvânteazæ pe noi, toﬂi, pe mæsuræ ce ﬂinem ziua de
sabat sfântæ
Pe lângæ faptul cæ ne binecuvânteazæ pe fiecare în parte pe mæsuræ ce ﬂinem ziua
de sabat sfântæ, Domnul ne binecuvânteazæ øi colectiv. De exemplu, El ne poate
binecuvânta ca Bisericæ sau comunitate. Aceasta subliniazæ necesitatea ca noi sæ
ne unim în ﬂinerea zilei de sabat sfinte.
• Rugaﬂi un membru al clasei sæ citeascæ al treilea paragraf de la articolul „Ziua de
sabat“, pagina 217, din Ghidul pentru scripturi. De ce este urmatæ neglijenﬂa în
ﬂinerea sabatului? Cum a beneficiat sau cum a fost lipsitæ de binecuvântæri
comunitatea dumneavoastræ în funcﬂie de ﬂinerea sau nu a sabatului?
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Legea zeciuielii øi legea postului

Scop

Sæ-i ajute pe membrii clasei sæ-øi întæreascæ dorinﬂa de a plæti o zeciuialæ integralæ
øi de a aplica în practicæ legea postului.

Pregætire

1. Studiaﬂi, rugându-væ, scripturile de mai jos:
a. Doctrinæ øi legæminte 59:13–14, 21; 119; 120;
b. Isaia 58:6–12; Maleahi 3:8–12 sau 3 Nefi 24:8–12; Matei 6:16–18 ori 3 Nefi
13:16–18 (scripturi suplimentare).
2. Revedeﬂi materialele pentru aceastæ lecﬂie din Îndrumarul de studiu pentru
membrii clasei (35686). Planificaﬂi moduri în care sæ faceﬂi referire la ele în
timpul lecﬂiei.
3. Dacæ folosiﬂi activitatea pentru captarea atenﬂiei, aduceﬂi la oræ o bancnotæ.

Sugestii pentru
desfæøurarea lecﬂiei
Activitate pentru
captarea atenﬂiei

În funcﬂie de situaﬂie, folosiﬂi activitatea urmætoare sau una proprie pentru a
începe lecﬂia.
Expuneﬂi bancnota.
• Ce ar putea reprezenta aceastæ bancnotæ?
Permiteﬂi membrilor clasei sæ dea ræspunsuri scurte. Apoi, arætaﬂi cæ, în funcﬂie
de suma folositæ, aceasta poate reprezenta lucruri øi concepte foarte diferite. De
exemplu, poate reprezenta bunuri materiale, putere, læcomie sau simple necesitæﬂi
ale vieﬂii.
Pentru a încheia aceastæ discuﬂie, subliniaﬂi cæ, dacæ banii sunt folosiﬂi într-un
anumit mod, chiar øi sume mici, ei pot reprezenta dorinﬂa noastræ de a ajuta la
construirea împæræﬂiei lui Dumnezeu. Poate reprezenta preocuparea noastræ
pentru alﬂii. Poate reprezenta credinﬂa, supunerea øi dragostea faﬂæ de Domnul.
Explicaﬂi faptul cæ în aceastæ lecﬂie se discutæ despre modul în care putem clædi
împæræﬂia øi sluji pe alﬂii plætind zeciuiala øi darurile de post.

Discuﬂii øi aplicaﬂii
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Aceastæ lecﬂie cuprinde mai multe materiale decât este posibil sæ se predea în
timpul unei perioade de predare. Selectaﬂi, rugându-væ, pasajele din scripturi,
întrebærile øi alte materiale pentru lecﬂie care se potrivesc cel mai bine nevoilor
membrilor clasei.

1. Domnul ne-a poruncit sæ plætim zeciuiala; El promite mari binecuvântæri
acelora care se supun acestei porunci
Definiﬂia zeciuielii datæ de Domnul
• Profetul Joseph Smith a primit o revelaﬂie cu privire la zeciuialæ în ziua de
8 iulie 1838 în Far West, Missouri. Citiﬂi D&L 119:3–4 împreunæ cu membrii
clasei. Care este definiﬂia zeciuielii datæ de Domnul, aøa cum se reveleazæ în
aceste versete?
Pentru a-i ajuta pe membrii clasei sæ înﬂeleagæ ce constituie o zeciuialæ
integralæ, împærtæøiﬂi declaraﬂiile de mai jos.
Prima Preøedinﬂie a dat urmætoarea definiﬂie a zeciuielii: „Cea mai simplæ
declaraﬂie pe care o cunoaøtem este declaraﬂia Domnului Însuøi, øi anume, cæ
membrii Bisericii trebuie sæ plæteascæ ’a zecea parte din tot venitul lor anual’,
ceea ce înseamnæ câøtigul nostru. Nimeni nu este îndreptæﬂit sæ facæ nici o altæ
declaraﬂie decât aceasta“ (First Presidency letter, 19 mart. 1970).
Preøedintele Joseph Fielding Smith, din Cvorumul celor Doisprezece, a explicat:
„Este uimitor câte scuze se pot inventa øi câte interpretæri se pot da în legæturæ
cu ceea ce constituie a zecea parte... Este scris totuøi cæ aøa cum mæsuræm, aøa
ne va fi mæsurat øi nouæ. Dacæ suntem zgârciﬂi cu Domnul, el ar putea fi zgârcit
cu noi sau, cu alte cuvinte, s-ar putea sæ nu ne dea binecuvântærile Sale“
(Church History and Modern Revelation, 2 vol. [1953], 2:92).
Promisiunile fæcute de Domnul celor care plætesc zeciuiala
• Citiﬂi Maleahi 3:8–9 sau 3 Nefi 24:8–9 împreunæ cu membrii clasei. În ce fel Îl
„jefuim pe Dumnezeu“ dacæ nu ne plætim zeciuielile øi nu facem donaﬂiile?
(Îi puteﬂi ruga pe membrii clasei sæ citeascæ D&L 59:21 øi 104:14 în timp ce
discutæ despre aceastæ întrebare.)
• Citiﬂi Maleahi 3:10–12 sau 3 Nefi 24:10–12 împreunæ cu membrii clasei. Ce
promite Domnul acelora care plætesc zeciuialæ? (Scrieﬂi pe tablæ ræspunsurile
membrilor clasei.)
Elder John A. Widtsoe, din Cvorumul celor Doisprezece, a vorbit despre
binecuvântærile spirituale pe care le primim când plætim zeciuiala.
„Plætitorul de zeciuialæ stabileøte comuniunea cu Domnul. Aceasta este cea mai
mare recompensæ. Supunerea faﬂæ de legea zeciuielii, ca faﬂæ de orice altæ lege,
aduce o profundæ bucurie interioaræ, satisfacﬂia øi înﬂelegerea care nu se pot
obﬂine în nici un alt mod. Omul devine într-adevær partener, deøi unul umil,
al Domnului în uriaøul program etern, întocmit pentru salvarea omenirii.
Principiile adeværului devin mai uøor de înﬂeles; træirea lor mai uøor de realizat.
O nouæ apropiere se stabileøte între om øi Creatorul lui. Rugæciunea devine mai
uøor de rostit. Îndoiala dæ înapoi; credinﬂa merge înainte; siguranﬂa øi curajul
lumineazæ sufletul. Simﬂul spiritual se ascute; glasul etern se aude mai clar.
Omul devine mai asemænætor Tatælui lui din Cer“ (în Deseret News, 16 mai
1936, Church Section, pag. 5).

105

Urmætoarea povestire, relatatæ de elder Dallin H. Oaks, din Cvorumul celor
Doisprezece, ilustreazæ cum putem primi binecuvântæri temporale pe mæsuræ
ce plætim zeciuiala:
„În timpul celui de-al doilea ræzboi mondial, mama mea, care era væduvæ,
øi-a întreﬂinut cei trei copii mai mici dintr-un salariu de învæﬂætoare, care era
insuficient. Când am devenit conøtient cæ ræmâneam færæ lucruri necesare
pentru cæ nu aveam suficienﬂi bani, am întrebat-o pe mama de ce plætea aøa de
mult din salariul ei drept zeciuialæ. Nu am uitat niciodatæ explicaﬂia ei: ’Dallin,
este posibil sæ existe oameni care se pot descurca færæ a plæti zeciuialæ, dar noi
nu putem. Domnul a ales sæ-l ia pe tatæl vostru øi sæ mæ lase pe mine sæ væ cresc
pe voi, copii. Eu nu pot face aceasta færæ binecuvântærile Domnului øi obﬂin
acele binecuvântæri plætind o zeciuialæ onestæ. Când îmi plætesc zeciuiala, eu
am promisiunea Domnului cæ el ne va binecuvânta øi noi trebuie sæ avem acele
binecuvântæri, dacæ vrem sæ ne descurcæm’ (în Conference Report, apr. 1994,
pag. 43–44, sau Ensign, mai 1994, pag. 33).
• Aﬂi fost binecuvântaﬂi pe mæsuræ ce aﬂi træit potrivit legii zeciuielii? (Invitaﬂi
membri ai clasei sæ relateze cum au fost binecuvântaﬂi spiritual sau temporal.)
Motive pentru a plæti zeciuiala
Subliniaﬂi cæ noi trebuie sæ plætim zeciuiala pentru cæ noi Îl iubim pe Domnul
øi avem credinﬂæ în El, nu numai pentru cæ avem nevoie de binecuvântæri.
• Cum aratæ faptul cæ plætim zeciuiala dragostea noastræ faﬂæ de Domnul?
Ce influenﬂæ are aceasta asupra relaﬂiei noastre cu El?
• Elder Joseph B. Wirthlin, din Cvorumul celor Doisprezece, a spus cæ
„plata zeciuielii este mai puﬂin legatæ de bani, dar mai mult de credinﬂæ“
(în Conference Report, apr. 1990, pag. 41, sau Ensign, mai 1990, pag. 32).
În ce mod are legæturæ plata zeciuielii mai mult cu credinﬂa decât cu banii?
• De ce este greu, uneori, sæ plæteøti zeciuiala? Ce putem face pentru a depæøi
aceastæ dificultate? (Invitaﬂi membri ai clasei sæ relateze situaﬂii în care ei sau o
persoanæ cunoscutæ a trebuit sæ depæøeascæ dificultæﬂile pentru a plæti zeciuiala.)
Folosirea fondurilor realizate din zeciuialæ
• Cine stabileøte cum se folosesc fondurile realizate din zeciuialæ? (Vezi D&L
120. Observaﬂi faptul cæ, în aceastæ revelaﬂie, sintagma „episcopul øi consiliul
lui“ se referæ la Episcopatul prezidenﬂial. Sintagma „înaltul consiliu“ se referæ
la Cvorumul celor Doisprezece Apostoli. Prima Preøedinﬂie, Cvorumul celor
Doisprezece Apostoli øi Episcopatul prezidenﬂial constituie Consiliul pentru
administrarea zeciuielii.)
Preøedintele Gordon B. Hinckley a vorbit despre respectul profund pe care
Consiliul pentru administrarea zeciuielii îl are pentru fondurile realizate din
zeciuialæ:
„ﬁin pe mæsuﬂa din spatele biroului meu un bænuﬂ al væduvei pe care l-am primit,
în Ierusalim, cu mulﬂi ani în urmæ, ca o aducere aminte, o permanentæ aducere
aminte, a sanctitæﬂii fondurilor de care trebuie sæ ne ocupæm. Ele vin de la væduvæ;
ele sunt darul ei, precum øi zeciuiala omului bogat; øi ele trebuie sæ fie folosite cu
grijæ øi discreﬂie în scopurile stabilite de Domnul. Le tratæm cu multæ atenﬂie øi le
protejæm øi încercæm, în toate modurile în care putem, sæ ne asiguræm cæ sunt
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folosite aøa cum simﬂim cæ le-ar fi folosit Domnul pentru clædirea lucrærii Sale øi
progresul oamenilor (în Conference Report, oct. 1996, pag. 69, sau Ensign, nov.
1996, pag. 50).
• Pentru ce sunt folosite fondurile realizate din zeciuialæ?
Elder Dallin H. Oaks a explicat: „Fondurile realizate din [zeciuialæ] sunt
cheltuite pentru a clædi øi întreﬂine temple øi case de preaslævire, pentru a
desfæøura munca noastræ misionaræ în întreaga lume, pentru a traduce øi
publica scripturile, pentru a asigura resursele pentru mântuirea morﬂilor,
pentru a finanﬂa învæﬂæmântului religios øi pentru a susﬂine îndeplinirea
altor scopuri ale Bisericii selectate de slujitori desemnaﬂi ai Domnului“
(în Conference Report, apr. 1994, pag. 46, sau Ensign, mai 1994, pag. 35).
Invitaﬂi-i pe membrii clasei sæ reflecteze asupra declaraﬂiei elderului Oaks øi sæ se
gândeascæ la modurile în care au fost binecuvântaﬂi datoritæ templelor, caselor de
întrunire, muncii misionare, muncii pentru mântuirea morﬂilor øi seminarului ori
institutului. Subliniaﬂi faptul cæ cele mai mari binecuvântæri pe care le primim
sunt direct legate de supunerea faﬂæ de legea zeciuielii. Când meditæm la aceste
binecuvântæri, putem vedea cæ Domnul, cu adeværat, va „deschide zægazurile
cerurilor øi... turna... beløug de binecuvântare“ (Maleahi 3:10; vezi, de asemenea,
3 Nefi 24:10).
2. Domnul ne-a poruncit sæ postim øi sæ oferim un dar de post generos
Explicaﬂi cæ o altæ lege, pe care Domnul a restaurat-o în zilele din urmæ, este
legea postului. Supunându-ne acestei legi, noi, ca Bisericæ, postim o datæ în
fiecare lunæ, de obicei în prima duminicæ din lunæ. Noi suntem învæﬂaﬂi cæ a
posti cum se cuvine înseamnæ a nu mânca øi a nu bea timp de douæ mese
consecutive øi a participa la adunarea de post øi mærturie. Puteﬂi aræta cæ,
pe lângæ postul din zilele de post, putem posti perioade de timp rezonabile
oricând simﬂim cæ este necesar sæ facem aceasta.
Subliniaﬂi cæ a posti înseamnæ mai mult decât a sta færæ hranæ. Postul poate fi o
experienﬂæ plinæ de bucurie atunci când postim cu un anumit scop, ne pregætim
pentru post øi ne rugæm. Scrieﬂi pe tablæ Scop, Pregætire, Rugæciune.
• Care sunt unele dintre scopurile postului? (Ræspunsurile ar putea fi cæ putem
posti pentru a fi mai aproape de Domnul, pentru a primi îndrumare, pentru
a ne mæri puterea spiritualæ, pentru a ne umili, a supune spiritului poftele
noastre trupeøti, a înfrânge ispita sau slæbiciunea, a ne întæri mærturiile øi
a-L ruga pe Domnul sæ-i binecuvânteze pe alﬂii.) În ce fel a sporit importanﬂa,
esenﬂa posturilor dumneavoastræ faptul cæ aﬂi postit cu un scop?
• Care sunt lucrurile pe care le putem face pentru a ne pregæti pentru a posti?
Cum devine postul mai important, mai plin de esenﬂæ când ne pregætim
pentru el?
• Noi trebuie sæ ne rugæm la începutul postului, în timpul postului øi la
încheierea postului. De ce este important sæ ne rugæm când postim?
• Citiﬂi D&L 59:13–14 øi Matei 6:16–18 sau 3 Nefi 13:16–18 împreunæ cu membrii
clasei. Potrivit acestor scripturi, cum trebuie sæ ne comportæm când postim? De
ce credeﬂi cæ în timpul postului trebuie sæ fii bucuros øi vesel? Ce aﬂi fæcut pentru
a face din post o experienﬂæ plinæ de bucurie?
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Explicaﬂi cæ, în duminica de post, a posti cum se cuvine înseamnæ øi a oferi un
dar de post generos pentru a contribui la îngrijirea celor nevoiaøi. Darurile de
post sunt folosite, întâi, pentru a-i ajuta pe cei din episcopia øi din ﬂæruøul din
care fac parte membrii. Episcopii folosesc aceste fonduri pentru a asigura hranæ,
adæpost, îmbræcæminte øi alte ajutoare necesare subzistenﬂei celor nevoiaøi.
• De ce este oferirea darurilor de post o parte importantæ a punerii în practicæ
a legii postului? (Ræspunsurile ar putea fi cæ oferind daruri de post noi slujim
altora øi ne arætæm dragostea faﬂæ de cei nevoiaøi.)
• Cât de generoøi trebuie sæ fim când plætim darul de post?
Preøedintele Spencer W. Kimball a spus: „Uneori, suntem puﬂin zgârciﬂi [lipsiﬂi
de dorinﬂa de a da] øi ne gândim cæ am fi mâncat un ou la micul dejun, care
ar fi costat atâﬂia bani øi dæm Domnului doar atâﬂia bani. Eu cred cæ, dacæ
suntem bogaﬂi, aøa cum sunt mulﬂi dintre noi, trebuie sæ fim foarte, foarte
generoøi... øi sæ dæm, în loc de suma pe care am economisit-o postind douæ
mese, poate mult, mult mai mult – de zece ori mai mult dacæ suntem în
situaﬂia de a face acest lucru“ (în Conference Report, apr. 1974, pag. 184).
• Care sunt unele dintre consecinﬂele faptului cæ oferim un dar de post generos?
(Vezi Isaia 58:6–7 øi urmætorul citat.)
Preøedintele Gordon B. Hinckley a spus: „Gândiﬂi-væ... ce s-ar întâmpla dacæ
principiile zilei de post øi ale darului de post ar fi respectate pretutindeni în
lume. Cei înfometaﬂi ar fi hræniﬂi, cei goi ar fi îmbræcaﬂi øi cei færæ adæpost ar
fi adæpostiﬂi. Povara impozitelor noastre ar deveni mai uøoaræ. Cel care dæ
nu ar avea de suferit, ci ar fi binecuvântat de mica sa abstinenﬂæ. Preocuparea
pentru alﬂii øi altruismul vor creøte în inimile oamenilor de pretutindeni“
(în Conference Report, apr. 1991, pag. 73, sau Ensign, mai 1991, pag. 52–53).
• Citiﬂi Isaia 58:8–12 împreunæ cu membrii clasei. Ce a promis Domnul acelora
care se supun legii postului? În ce fel v-a ajutat faptul cæ aﬂi postit? Ce putem
face pentru a deveni mai sârguincioøi în a træi legea postului?
Concluzii

Subliniaﬂi cæ, atunci când plætim cu credinﬂæ zeciuiala, noi contribuim la clædirea
împæræﬂiei lui Dumnezeu. Oferirea unui dar de post generos este un mod în care
putem aræta cæ suntem ucenici ai Salvatorului care a spus: „Ori de câte ori aﬂi
fæcut aceste lucruri unuia din aceøti foarte neînsemnaﬂi fraﬂi ai Mei, Mie mi le-ai
fæcut“ (Matei 25:40).
Încurajaﬂi-i pe membrii clasei sæ plæteascæ o zeciuialæ onestæ øi sæ træiascæ legea
postului. Depuneﬂi-væ mærturia aøa cum sunteﬂi îndemnat de Spirit.

Idei suplimentare
pentru predare

Puteﬂi folosi una sau mai multe dintre urmætoarele idei pentru a completa planul
lecﬂiei sugerat.
1. Discuﬂii în grup øi prezentæri
Împærﬂiﬂi clasa în patru grupuri mici. Rugaﬂi fiecare grup sæ pregæteascæ o
prezentare având la bazæ pasajele din scripturi øi întrebærile din fiecare secﬂiune
a lecﬂiei.
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2. Sæ facem din zeciuialæ øi daruri prima noastræ obligaﬂie financiaræ
Împærtæøiﬂi urmætorul sfat dat de elder Marvin J. Ashton, din Cvorumul celor
Doisprezece:
„Administrarea cu succes a finanﬂelor în fiecare casæ SZU începe cu plata unei
zeciuieli oneste. Dacæ plata zeciuielii øi a darului de post va fi prima obligaﬂie
financiaræ de care ne achitæm dupæ ce ne încasæm salariul, angajarea noastræ în
aplicarea acestui principiu important al Evangheliei va creøte iar posibilitatea
unei proaste administræri a finanﬂelor va fi redusæ. Plætindu-I cu promptitudine
zeciuiala, Lui care nu vine sæ ne verifice în fiecare lunæ, ne va învæﬂa pe noi øi pe
copiii noøtri sæ fim mai oneøti cu aceia care, fizic, ne sunt mai aproape“ (One for
the Money: Guide to Family Finance [broøuræ, 1992], pag. 3).
3. Sæ dæm este mai bine decât sæ primim
Daﬂi fiecærui membru al clasei o foaie de hârtie øi un pix sau creion. Rugaﬂi-i sæ
enumere moduri în care îøi cheltuiesc, de obicei, banii. Îndemnaﬂi-i ca, în luna
ce urmeazæ, sæ ﬂinæ o evidenﬂæ a cheltuielilor pe care obiønuiesc sæ le facæ øi sæ
evalueze apoi cu cât ar putea fi mai generoøi faﬂæ de cei nevoiaøi.
• Cum îi pot ajuta tinerii Bisericii pe nevoiaøi? (Dacæ predaﬂi tinerilor, încurajaﬂi-i
sæ ofere slujire øi sæ plæteascæ darurile de post. Puteﬂi, de asemenea, sæ arætaﬂi
cæ deﬂinætorii Preoﬂiei aaronice îl sprijinæ deseori pe episcop în problemele
temporale, cum ar fi adunarea darurilor de post.) Ce pot face pærinﬂii pentru
a-øi încuraja copiii sæ-i ajute pe særaci øi nevoiaøi?
4. „Cæci pe cine dæ cu bucurie, îl iubeøte Dumnezeu“ (2 Corinteni 9:7)
• Citiﬂi 2 Corinteni 9:6–8 împreunæ cu membrii clasei. Cum putem urma acest
sfat în plata zeciuielii øi darurilor? De ce sunt atitudinile øi motivaﬂiile noastre
importante atunci când plætim zeciuiala øi darurile?
5. Sæ urmæm exemplul Salvatorului în timp ce postim
Explicaﬂi faptul cæ noi putem învæﬂa multe din exemplul dat de Salvator atunci
când a postit în pustietate:
a. În traducerea lui Joseph Smith se spune cæ, atunci când Isus a postit, El a fost
în comuniune cu Dumnezeu (vezi Traducerea lui Joseph Smith, Matei 4:2).
Pentru noi, postul trebuie sæ fie o perioadæ de comuniune cu Dumnezeu.
b. Când postul Sæu s-a încheiat, Salvatorul a rezistat ispitelor Satanei øi „plin de
puterea Duhului, S-a întors în Galilea“ (Luca 4:2–14); vezi, de asemenea, Matei
4:3–11). Prin post, noi puteam dobândi tærie spiritualæ.
6. Sæ postim pentru a ne exprima recunoøtinﬂa
Într-o cuvântare rostitæ la o conferinﬂæ generalæ, preøedintele Gordon B. Hinckley
a citit o scrisoare scrisæ de o femeie care îøi exprima recunoøtinﬂa faﬂæ de Domnul.
Autoarea scrisorii scria: „Cele mai multe dintre posturile mele sunt posturi de
’recunoøtinﬂæ’ (în Conference Report, oct. 1994, pag. 75, sau Ensign, nov. 1994,
pag. 54). Împærtæøiﬂi urmætoarele exemple de posturi de „recunoøtinﬂæ“:
În 26 octombrie 1842, în Nauvoo, Illinois, profetul Joseph Smith a fost arestat
pe nedrept øi judecat în Springfield, Illinois. Acuzaﬂiile care i s-au adus au fost
invalidate în 6 ianuarie 1843, ceea ce i-a permis sæ se întoarcæ la Nauvoo.
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Pentru a særbætori acest lucru, Cvorumul celor Doisprezece a stabilit „o zi de
umilinﬂæ, post, laudæ, rugæciune øi exprimare a recunoøtinﬂei“ (History of the
Church, 5:209, 244, 248).
O mamæ era îngrijoratæ cæ fiul ei, care slujea într-o misiune cu timp deplin, nu
avea o mærturie destul de puternicæ pentru a-l ajuta sæ treacæ prin momentele
grele cu care se putea confrunta. Apoi, ea a primit veøti despre succesul pe care
îl avea el în misiune. Cu recunoøtinﬂæ sinceræ, ea a postit cu singurul scop de a
aduce mulﬂumiri Domnului pentru faptul cæ fiul ei a dorit sæ fie un misionar
exemplar. Când fiul a aflat de postul ﬂinut de mama sa pentru a-øi aræta
recunoøtinﬂa, el a promis sæ munceascæ mai mult pentru a deveni misionarul
dorit de mama sa.
Rugaﬂi-i pe membrii clasei sæ se gândeascæ ce sentimente ar putea avea dacæ ar
posti cu singurul scop de a-øi exprima recunoøtinﬂa faﬂæ de Domnul. Sugeraﬂi-le
sæ dedice un viitor post exprimærii recunoøtinﬂei faﬂæ de Domnul. Încurajaﬂi-i
sæ scrie despre aceastæ experienﬂæ în jurnalele personale.
7. Prezentæri video
Dacæ dispuneﬂi de Doctrine and Covenants and Church History Video Presentations
(53912), puteﬂi prezenta „Zægazurile cerului“, un segment de 11 minute, în
timpul discuﬂiei despre zeciuialæ.
Dacæ dispuneﬂi de Family Home Evening Video Supplement (5x736), puteﬂi
prezenta „The Law of the Fast“, un segment de patru minute.
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„Întemeiaﬂi...
o casæ a lui Dumnezeu“
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Scop

Sæ îi ajute pe membrii clasei sæ înﬂeleagæ importanﬂa templelor øi sæ-i încurajeze
sæ caute sæ aibæ binecuvântærile templului în vieﬂile lor.

Pregætire

1. Studiaﬂi, rugându-væ, urmætoarele scripturi øi alte materiale:
a. Doctrinæ øi legæminte 95; 109; 110;
b. Our Heritage, paginile 33–36.
2. Revedeﬂi materialele pentru aceastæ lecﬂie din Îndrumarul de studiu pentru
membrii clasei (35686). Planificaﬂi moduri în care sæ faceﬂi referire la ele în
timpul lecﬂiei.
3. Dacæ urmætoarele ilustraﬂii sunt disponibile, pregætiﬂi-væ sæ le folosiﬂi în timpul
lecﬂiei: Ilustraﬂii cu templul Kirtland (62431; Setul de ilustraﬂii inspirate din
scripturi, 500) øi cu un alt templu.
4. Desemnaﬂi membri ai clasei sæ interpreteze „Spiritul lui Dumnezeu“ dacæ
planificaﬂi sæ folosiﬂi imnul în timpul lecﬂiei (Imnuri øi cântece pentru copii,
pag. 28). Sau rugaﬂi pe un membru sau un grup de membri ai clasei sæ se
pregæteascæ sæ-l intoneze.

Sugestii pentru
desfæøurarea lecﬂiei
Activitate pentru
captarea atenﬂiei

În funcﬂie de situaﬂie, folosiﬂi activitatea urmætoare sau una proprie pentru a
începe lecﬂia.
Scrieﬂi urmætoarele întrebæri pe tablæ, astfel încât membrii clasei sæ le poatæ
vedea când intræ în clasæ.
Câte temple au fost construite de poporul de legæmânt al Domnului înainte de
aceastæ dispensaﬂie?
Câte temple au fost construite sau planificate a fi construite în zilele profetului
Joseph Smith?
Færæ a solicita discutarea acestor întrebæri, explicaﬂi faptul cæ noi avem informaﬂii
numai despre patru temple care au fost construite de poporul de legæmânt al
Domnului înainte de aceastæ dispensaﬂie. Primul a fost templul construit în zilele
lui Solomon, care a fost reconstruit de douæ ori øi cunoscut, în perioade de timp
diferite, sub numele de templul lui Zorobabel øi templul lui Irod (Ghid pentru
scripturi, „Templu“, pag. 203). Celelalte trei sunt menﬂionate în Cartea lui
Mormon: templul construit de Nefi (2 Nefi 5:16), templul din ﬂara Zarahemla,
unde regele Beniamin a rostit ultima sa cuvântare (Mosia 1:10; 2:1), øi templul
din ﬂinutul Abundenﬂa, unde s-a adunat poporul înainte de apariﬂia Domnului
înviat (3 Nefi 11:1).
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Explicaﬂi faptul cæ, în timpul vieﬂii profetului Joseph Smith, au fost construite
sau planificate a se construi cinci temple: în Kirtland, Independence, Far West,
Adam-ondi-Ahman øi Nauvoo.
• Câte temple existæ sau sunt în curs de construcﬂie în prezent?
Subliniaﬂi cæ profetul Joseph Smith a fost un constructor de temple. Prin el s-a
împlinit profeﬂia lui Maleahi cu privire la întoarcerea lui Ilie (Maleahi 4:5–6;
D&L 110:13–16). Biserica lui Isus Hristos a Sfinﬂilor din Zilele din Urmæ continuæ
sæ fie o Bisericæ ce construieøte temple.
În aceastæ lecﬂie se discutæ despre templul Kirtland, primul templu construit în
aceastæ dispensaﬂie.
Discuﬂii øi aplicaﬂii

Aceastæ lecﬂie cuprinde mai multe materiale decât este posibil sæ se predea în
timpul unei perioade de predare. Selectaﬂi, rugându-væ, materialul pentru lecﬂie
care se potriveøte cel mai bine nevoilor membrilor clasei.
1. Domnul a poruncit sfinﬂilor sæ construiascæ templul Kirtland
Predaﬂi øi discutaﬂi D&L 95. Explicaﬂi faptul cæ templele sunt o parte esenﬂialæ a
Evangheliei lui Isus Hristos. În decembrie 1832, Domnul a poruncit sfinﬂilor sæ
construiascæ un templu în Kirtland, Ohio (D&L 88:119; 109:2; arætaﬂi ilustraﬂia
templului Kirtland). Cinci luni mai târziu, sfinﬂii fæcuseræ puﬂine lucruri pentru
a îndeplini aceastæ poruncæ, aøa încât Domnul i-a chemat sæ se pocæiascæ øi sæ
græbeascæ lucrarea lor (D&L 95). Patru zile mai târziu, bærbaﬂii au început sæ care
pietre øi sæ sape øanﬂuri, pregætindu-le pentru construirea templului.
• Citiﬂi D&L 95:3–4, 8–9 øi 16–17; 109:5, 8 împreunæ cu membrii clasei.
Ce ne învaﬂæ aceste versete despre scopurile construirii templului Kirtland?
(Rezumaﬂi pe tablæ ræspunsurile membrilor clasei. Explicaﬂi cæ templul
Kirtland nu a fost ca templele de astæzi, în care rânduielile salvatoare sunt
efectuate pentru cei vii øi pentru cei morﬂi. Domnul a restaurat rânduielile
templului câﬂiva ani mai târziu, în timp ce sfinﬂii se aflau la Nauvoo.)
• Ce a dezvæluit Domnul lui Joseph Smith cu privire la modul de construire a
templului Kirtland? (Vezi D&L 95:13–17 øi urmætoarele citate.)
Unii dintre lucrætori au propus ca templul sæ fie construit din bârne øi
scânduri. Dar Joseph Smith a replicat: „Sæ... construim noi o casæ din bârne
pentru Dumnezeu? Nu... am un plan al casei Domnului, dat de El Însuøi; øi,
voi veﬂi vedea curând în acesta diferenﬂa dintre calculele noastre øi ideea Sa
despre aceste lucruri“ (citat din Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith,
ed. Preston Nibley [1958], pag. 230).
Domnul a revelat planurile Sale privind templul Kirtland într-o viziune a Primei
Preøedinﬂii (Joseph Smith, Sidney Rigdon øi Frederick G. Williams). Preøedintele
Frederick G. Williams a spus cæ ei au îngenuncheat în rugæciune øi o machetæ
a clædirii „a apærut la micæ distanﬂæ... Dupæ ce ne-am uitat bine la exterior,
clædirea pærea sæ vinæ chiar peste noi“. Când templul a fost terminat, Frederick
G. Williams a spus cæ aræta exact cum fusese în viziune (în The Revelations of the
Prophet Joseph Smith, comp. Lyndon W. Cook [1981], pag. 198.)
Puteﬂi aræta cæ, astæzi, Prima Preøedinﬂie stabileøte, prin revelaﬂie, când øi unde sæ
se construiascæ temple.
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2. Sfinﬂii au fost binecuvântaﬂi pentru sacrificiile mari pe care le-au fæcut
pentru construirea templului
• Explicaﬂi cæ templul Kirtland a fost primul templu construit în aceastæ
dispensaﬂie. Care au fost unele dintre dificultæﬂile øi sacrificiile impuse de
construirea templului? (Vezi D&L 109:5 øi Our Heritage, paginile 33–34.)
• Cum au fost binecuvântaﬂi sfinﬂii pentru sacrificiile pe care le-au fæcut pentru
construirea templului Kirtland? (Vezi Our Heritage, paginile 34–35.)
• Ce sacrificii aﬂi væzut cæ fac membrii Bisericii pentru a primi binecuvântærile
templului sau pentru a participa la munca în templu? Ce sacrificii putem face
noi pentru a participa la munca în templu?

Templul Kirtland. Acesta a fost primul templu construit în aceastæ dispensaﬂie øi a fost dedicat în
anul 1836.

3. Joseph Smith a dedicat templul din Kirtland
În 27 martie 1836, profetul Joseph Smith a dedicat templul Kirtland. Rugæciunea
de dedicare, care a fost revelatæ de Domnul, este consemnatæ în D&L 109.
Ceremonia de dedicare a durat øapte ore øi a fost însoﬂitæ de o mare reværsare
a Spiritului. Aceasta a cuprins rugæciunea de dedicare, intonarea de imnuri,
depunerea de mærturii, împærﬂirea împærtæøaniei, predici øi o adunare solemnæ
în care membrii l-au susﬂinut pe Joseph Smith øi pe alﬂi conducætori ai Bisericii.
Ceremonia s-a încheiat cu sfinﬂii strigând „Osana“ – ei øi-au ridicat mâinile
deasupra capetelor øi au strigat de trei ori: „Osana, osana, osana lui Dumnezeu
øi Mielului, amin, amin øi amin“ (History of the Church, 2:427–428).
Puteﬂi ruga membri ai clasei sæ intoneze „Spiritul lui Dumnezeu“ (Imnuri øi cântece
pentru copii, pag. 28), care a fost intonat la dedicarea templului Kirtland. Sau
rugaﬂi pe membrul sau pe grupul de membri ai clasei, desemnat, sæ-l intoneze.
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• De ce dedicæm noi temple? Cum se schimbæ templele dupæ ce sunt dedicate?
Dacæ membrii clasei au participat la o dedicare, invitaﬂi-i sæ-øi împærtæøeascæ
gândurile øi impresiile despre aceastæ experienﬂæ.
• Ce manifestæri spirituale s-au produs în timpul dedicærii templului Kirtland?
(Vezi Our Heritage, paginile 34–35.)
• Explicaﬂi cæ, în rugæciunea de dedicare, profetul a subliniat unele dintre
responsabilitæﬂile ce revin membrilor Bisericii cu privire la temple. Ce
responsabilitæﬂi a subliniat el? (Unele dintre acestea sunt subliniate în
urmætoarele pasaje din scripturi. Selectaﬂi câteva pasaje pe care membrii
clasei sæ le citeascæ øi sæ le discute. Rezumaﬂi ræspunsurile pe tablæ.)
a. D&L 109:7, 14. (Noi trebuie sæ cæutæm cu stæruinﬂæ sæ învæﬂæm prin studiu
øi credinﬂæ.) De ce este aceasta o responsabilitate importantæ cu privire la
temple?
b. D&L 109:9, 17–19. (Intrærile, ieøirile øi salutærile noastre trebuie sæ fie în
numele Domnului.) Cum putem noi îndeplini aceastæ responsabilitate?
c. D&L 109:20–21. (Noi trebuie sæ fim curaﬂi pentru a intra în templu.) De
ce este necesar ca noi sæ fim demni când intræm în templu? (Vezi D&L
97:15–17.) Cum ne verificæm demnitatea de a intra în casa Domnului?
(Prin interviurile pentru obﬂinerea recomandærii pentru templu.)
d. D&L 109:23. (Noi trebuie sæ pæræsim templul ducând vestea mæreaﬂæ a
Evangheliei pânæ la capætul pæmântului.) În ce fel ne inspiræ sæ facem
aceasta faptul cæ participæm la rânduielile din templu?
• Explicaﬂi cæ, în rugæciunea de dedicare, profetul s-a rugat pentru multe øi
mari binecuvântæri. Pentru ce binecuvântæri s-a rugat? (Unele dintre aceste
binecuvântæri sunt subliniate în urmætoarele pasaje din scripturi. Selectaﬂi
câteva pasaje pe care membrii clasei sæ le citeascæ øi sæ le discute. Rezumaﬂi
ræspunsurile pe tablæ.)
a. D&L 109:15. (Oamenii Domnului vor primi o plenitudine a Duhului Sfânt.)
Invitaﬂi-i pe membrii clasei sæ relateze despre cum faptul cæ au mers la
templu a sporit influenﬂa Spiritului în viaﬂa lor.
b. D&L 109:22. (Oamenii Domnului vor ieøi din templu înarmaﬂi cu putere øi
vegheaﬂi de îngeri.) Invitaﬂi-i pe membrii clasei sæ împærtæøeascæ experienﬂe
în care s-au simﬂit înarmaﬂi cu putere dupæ ce au participat la rânduielile
din templu.
c. D&L 109:25–26. (Nici o armæ sau ræutate nu vor triumfa împotriva
oamenilor Domnului.) În ce fel ne apæræ împotriva ræului participarea
la rânduielile din templu?
d. D&L 109:32–33. (Domnul va rupe jugul suferinﬂei ce apasæ pe umerii
poporului Sæu.) Cum v-a ajutat participarea la rânduielile din templu sæ
înfrângeﬂi sau sæ suportaﬂi suferinﬂa?
e. D&L 109:36–37. (Va avea loc o reværsare a Spiritului ca în ziua Cincizecimii;
vezi Faptele apostolilor 2:1–4.) Aceastæ parte a rugæciunii s-a împlinit øi în
timpul unei adunæri a preoﬂiei din seara dedicærii. Templul s-a umplut de
sunetul unui vânt puternic øi mulﬂi fraﬂi au vorbit în alte limbi, au profeﬂit
øi au avut viziuni (History of the Church, 2:428).
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f. D&L 109:54–58. (Domnul va avea milæ de naﬂiunile de pe pæmânt øi va
înmuia inimile oamenilor, pregætindu-le pentru a primi mesajul Evangheliei.)
g. D&L 109:61–64, 67. (Copiii risipiﬂi ai lui Israel vor începe sæ se adune øi
sæ fie mântuiﬂi.) În ce fel contribuie munca în templu la primirea acestei
binecuvântæri?
h. D&L 109:72–74. (Biserica Domnului va umple întregul pæmânt.) În ce fel
contribuie munca în templu la primirea acestei binecuvântæri?
Preøedintele Howard W. Hunter, al 14-lea preøedinte al Bisericii, a descris
aceste promisiuni în rugæciunea de dedicare a templului Kirtland ca fiind
„emoﬂionante øi minunate“ („The Great Symbol of Our Membership“, Ensign,
oct. 1994, pag. 5). La aceastæ rugæciune, a spus el, „ni se ræspunde în continuare
individual, ca familii øi ca popor datoritæ puterii preoﬂiei pe care Domnul ne-a
dat-o ca s-o folosim în templele Lui sfinte“ (Ensign, oct. 1994, pag. 4).
4. Domnul a acceptat templul Kirtland iar profeﬂii din vechime au restaurat
cheile preoﬂiei
Predaﬂi øi discutaﬂi D&L 110. Explicaﬂi cæ Domnul a îndeplinit promisiunea pe
care a fæcut-o de a-Øi înzestra slujitorii cu putere din cer când templul Kirtland
avea sæ fie terminat (D&L 95:8). Aceastæ înzestrare cu putere a inclus apariﬂia
Salvatorului în templu, o reværsare a Spiritului, multe revelaﬂii øi restaurarea
cheilor preoﬂiei de cætre Moise, Elias øi Ilie. Cu aceste experienﬂe øi chei sacre,
slujitorii Domnului au putut sæ ducæ mai departe lucrarea Sa, cu o mai mare
putere øi autoritate.
• Cum a descris profetul Joseph Smith apariﬂia Salvatorului în templul Kirtland?
(Vezi D&L 110:1–3.) Ce a spus Salvatorul despre Sine Însuøi? (Vezi D&L 110:4.)
Ce le-a spus El lui Joseph Smith øi Oliver Cowdery despre templu? (Vezi D&L
110:6–10.)
• Ce chei ale preoﬂiei au restaurat Moise, Elias øi Ilie? (Vezi D&L 110:11–16.) Ce
binecuvântæri øi responsabilitæﬂi avem noi astæzi pentru cæ Moise a restaurat
cheile adunærii lui Israel, pentru cæ Elias a restaurat cheile dispensaﬂiei
Evangheliei lui Avraam øi pentru cæ Ilie a restaurat cheile puterii de pecetluire?
Urmætoarea planøæ væ poate ajuta în timpul discuﬂiilor. Puteﬂi rezuma
informaﬂiile pe tablæ.)
Persoana

Chei restaurate

Binecuvântæri øi responsabilitæﬂi de astæzi

Moise

Adunarea lui Israel

Autoritatea de a predica Evanghelia pentru a
aduna pe Israel (muncæ misionaræ).

Elias

Dispensaﬂia
Evangheliei lui Avraam

Binecuvântærile legæmântului avraamic
øi responsabilitæﬂile asociate acestui legæmânt
(vezi Avraam 2:9–11 pentru a revedea aceste
binecuvântæri øi responsabilitæﬂi).

Ilie

Puterea de pecetluire

Puterea care face ca rânduielile preoﬂiei sæ fie
valide în cer. Puterea de pecetluire face posibile
cæsætoria în templu, pecetluirile cu copiii øi
stræmoøii, familiile eterne øi munca în templu
de efectuare a rânduielilor pentru cei morﬂi.
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5. Clædirea de temple øi munca în templu s-au intensificat în zilele noastre
• Expuneﬂi o imagine a unui templu. Ce înseamnæ cæ s-a intensificat clædirea de
temple în zilele noastre? (Biserica avea 19 temple în anul 1980 øi 51 de temple
la sfârøitul anului 1997. La conferinﬂa generalæ din luna octombrie 1997,
preøedintele Gordon B.. Hinckley a anunﬂat planuri de construcﬂie a unor
temple mai mici. La conferinﬂa din aprilie 1998, el a anunﬂat cæ s-a planificat
ca, pânæ la sfârøitul anului 2000, sæ existe 100 de temple, ceea ce însemna
construirea în trei ani a tot atâtea temple câte au fost construite în primii
167 de ani de la organizarea Bisericii.)
• În acelaøi timp cu intensificarea construirii de temple, conducætorii Bisericii au
pus un nou accent pe participarea la munca în templu. Citiﬂi D&L 138:53–56
împreunæ cu membrii clasei. Explicaﬂi cæ membrii demni ai Bisericii, de astæzi,
se numæræ printre „spirite[le] alese care au fost rezervate pentru a veni în
plenitudinea timpurilor, astfel încât sæ ia parte la... construirea de temple øi
la realizarea, în aceste temple, a rânduielilor“. Cum putem noi contribui la
intensificarea muncii în templu?
Preøedintele Howard W. Hunter a spus: „Sæ fim oameni iubitori de templu øi
cærora le place sæ meargæ la templu. Sæ ne græbim sæ mergem la templu ori
de câte ori ne permit timpul, mijloacele øi situaﬂia personalæ. Sæ nu mergem
numai pentru rudele noastre decedate, ci øi pentru binecuvântarea personalæ
a preaslævirii în templu, pentru sanctitatea øi protecﬂia ce este asiguratæ în
interiorul acelor pereﬂi consacraﬂi øi sfinﬂiﬂi. Templul este un loc al frumuseﬂii,
este un loc al revelaﬂiei, este un loc al pæcii. Este casa Domnului. Este sfântæ
pentru Domnul. Trebuie sæ fie sfântæ øi pentru noi“ (Ensign, oct. 1994, pag. 5).
Concluzii

Idei suplimentare
pentru predare

Încurajaﬂi-i pe membrii clasei sæ-øi analizeze, rugându-se, vieﬂile proprii pentru
a stabili cum pot participa la munca în templu. Sugeraﬂi cæ, aøa cum sfinﬂii au
fæcut sacrificii pentru a construi templul din Kirtland, noi trebuie sæ facem
sacrificii pentru a ajuta la munca în templu. Dacæ væ aflaﬂi în apropierea unui
templu, încurajaﬂi-i pe membrii clasei sæ meargæ la templu. Depuneﬂi mærturie
despre faptul cæ Domnul ne va binecuvânta pe mæsuræ ce vom participa la
aceastæ mæreaﬂæ lucrare.

Puteﬂi folosi urmætoarea idee pentru a completa planul lecﬂiei sugerat.
Ilustraﬂii cu temple
Îndemnaﬂi-i pe membrii clasei sæ expunæ ilustraﬂii cu temple în casele lor.
Preøedintele Howard W. Hunter a spus: „ﬁineﬂi o ilustraﬂie cu un templu în casa
dumneavoastræ pentru ca el sæ poatæ fi væzut de copiii dumneavoastræ. Învæﬂaﬂi-i
despre scopurile casei Domnului. Îndemnaﬂi-i sæ-øi planifice, încæ de la cea mai
fragedæ vârstæ, sæ meargæ acolo øi sæ ræmânæ demni de aceastæ binecuvântare“
(în Conference Report, oct. 1994, pag. 8, sau Ensign, nov. 1994, pag. 8).
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Scop

Sæ îi ajute pe membrii clasei sæ înﬂeleagæ marele scop al planului salværii øi sæ-i
încurajeze sæ træiascæ potrivit cunoøtinﬂelor pe care le au despre planul salværii.

Pregætire

1. Studiaﬂi, rugându-væ, scripturile din aceastæ lecﬂie.
2. Revedeﬂi materialele pentru aceastæ lecﬂie din Îndrumarul de studiu pentru
membrii clasei (35686). Planificaﬂi moduri în care sæ faceﬂi referire la ele în
timpul lecﬂiei.
3. Dacæ folosiﬂi activitatea pentru captarea atenﬂiei, luaﬂi o ilustraﬂie, de exemplu
o fotografie, dintr-o revistæ. Tæiaﬂi ilustraﬂia în bucæﬂi mici. Membrii clasei nu
trebuie sæ-øi dea seama ce reprezintæ ilustraﬂia doar privind la micile bucæﬂi.

Sugestii pentru
desfæøurarea lecﬂiei
Activitate pentru
captarea atenﬂiei

În funcﬂie de situaﬂie, folosiﬂi activitatea urmætoare sau una proprie pentru a
începe lecﬂia.
Expuneﬂi micile bucæﬂi ale ilustraﬂiei pe care le-aﬂi adus la oræ, dar nu expuneﬂi
ilustraﬂia (vezi „Pregætire“, punctul 3). Spuneﬂi clasei cæ aceste bucæﬂi mici sunt
pærﬂi dintr-o ilustraﬂie mai mare. Invitaﬂi-i sæ ghiceascæ ce reprezintæ ilustraﬂia.
Expuneﬂi apoi ilustraﬂia reconstituind-o din micile bucæﬂi.
Arætaﬂi cæ, deøi micile bucæﬂi sunt importante, ele nu au semnificaﬂie dacæ nu
sunt prezentate ca parte a ilustraﬂiei mari. Explicaﬂi cæ experienﬂa pe care o
avem, hotærârile pe care le facem øi adeværurile pe care le învæﬂæm sunt ca
micile bucæﬂi ce constituie ilustraﬂia mare. Acestea au o semnificaﬂie redusæ dacæ
nu sunt puse în contextul unei imagini mai mari: planul salværii. Cunoaøterea
planului salværii ne poate ajuta sæ luæm hotærârile drepte, sæ gæsim bucurie în
viaﬂa muritoare øi sæ ne pregætim pentru viaﬂa eternæ. În aceastæ lecﬂie, se
discutæ despre planul salværii.

Discuﬂii øi aplicaﬂii

Selectaﬂi, rugându-væ, materialul pentru lecﬂie care se potriveøte cel mai bine
nevoilor membrilor clasei. Încurajaﬂi-i pe membrii clasei sæ împærtæøeascæ
experienﬂe care au legæturæ cu principiile din scripturi pe care le discutaﬂi.
1. Planul salværii este „unul dintre cele mai bune daruri ale cerului fæcute
omenirii“
Scrieﬂi pe tablæ Planul _____________________ al Tatælui Ceresc.
Rugaﬂi-i pe membrii clasei sæ completeze enunﬂul. Încurajaﬂi-i sæ se gândeascæ
la cât mai multe ræspunsuri care se gæsesc în scripturi. Scrieﬂi ræspunsurile lor pe
tablæ. Dupæ un minut sau douæ, împærtæøiﬂi unul dintre urmætoarele ræspunsuri
pe care nu l-au menﬂionat ei.
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Salvare (Alma 24:14; 42:5; Moise 6:62)

Restaurarea (Alma 41:2)

Fericire (Alma 42:8, 16)

Milæ (Alma 42:15, 31)

Mântuire (Iacob 6:8; Alma 12:25–33)
• Ce ne învaﬂæ aceste cuvinte despre planul Tatælui Ceresc?
• Profetul Alma a numit planul Tatælui Ceresc „marele plan al fericirii“ (Alma
42:8). Cum ne poate aduce fericire planul salværii?
• Profetul Joseph Smith ne-a învæﬂat: „Marele plan al salværii este un subiect care
trebuie sæ beneficieze de întreaga noastræ atenﬂie øi sæ fie privit ca unul dintre
cele mai bune daruri ale cerului fæcute omenirii“ (Teachings of the Prophet Joseph
Smith, sel. Joseph Fielding Smith [1976], pag. 68). Ce putem face pentru a da
planului salværii „întreaga noastræ atenﬂie“?
Explicaﬂi cæ aceastæ lecﬂie este o prezentare a planului salværii. În aceasta, se aratæ
corelaﬂia dintre principiile Evangheliei ca pærﬂi ale unui plan mæreﬂ.
2. Viaﬂa premuritoare
Explicaﬂi cæ planul salværii poate fi împærﬂit în trei pærﬂi: viaﬂa premuritoare, viaﬂa
ca muritor øi viaﬂa de dupæ moarte.
Scrieﬂi Viaﬂa premuritoare pe tablæ. Arætaﬂi cæ o binecuvântare importantæ a
restaurærii este faptul cæ noi avem o cunoaøtere tot mai mare despre viaﬂa noastræ
premuritoare. Aceastæ cunoaøtere ne ajutæ sæ înﬂelegem scopul vieﬂii øi rolul
nostru în planul salværii al lui Dumnezeu. Pe mæsuræ ce membrii clasei discutæ
despre urmætoarele întrebæri, rugaﬂi-i sæ citeascæ pasajele din scripturi propuse.
• Noi suntem fii øi fiice ale lui Dumnezeu øi am træit într-o existenﬂæ premuritoare
fiind copiii Sæi de spirit (D&L 76:24; 93:29). În ce fel væ influenﬂeazæ faptul cæ
øtiﬂi cæ sunteﬂi copil al lui Dumnezeu?
• Înainte ca pæmântul sæ fie creat, Tatæl Ceresc a convocat un consiliu în cer øi a
prezentat planul salværii tuturor copiilor Sæi de spirit. Care au fost câteva dintre
elementele planului pe care Tatæl Ceresc l-a prezentat în lumea premuritoare?
(Vezi 2 Nefi 2:24–26; Alma 34:8–9; Avraam 3:24–25. Ræspunsurile ar putea fi:
ispæøirea lui Isus Hristos, crearea pæmântului, cæderea, timpul petrecut pe
pæmânt în care noi primim un trup muritor øi suntem testaﬂi øi libertatea
de a alege sau puterea de a alege binele sau ræul.)
• Care a fost atitudinea lui Iehova, Întâiul Næscut al Tatælui, faﬂæ de planul
salværii? (Vezi Moise 4:2. Pentru a aræta cum s-a supus Salvatorul voinﬂei
Tatælui, puteﬂi citi D&L 19:16–19 øi 76:40–42. Subliniaﬂi cæ ispæøirea lui Isus
Hristos face ca planul salværii sæ fie posibil. Salvatorul este figura centralæ în
planul întocmit de Dumnezeu pentru salvarea noastræ.)
• Lucifer s-a ræzvrætit împotriva planului salværii, cæutând sæ distrugæ libertatea
noastræ de a alege øi sæ câøtige puterea Tatælui Ceresc (Moise 4:1, 3; D&L
29:36). El a devenit Satana iar el øi ucenicii lui au fost alungaﬂi din prezenﬂa
Tatælui øi împiedicaﬂi sæ aibæ viaﬂa muritoare (D&L 29:36–38; 76:25–27; Moise
4:4; Avraam 3:26). De ce este important ca noi sæ avem cunoøtinﬂe despre
existenﬂa Satanei øi a ucenicilor lui?
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• Care a fost atitudinea noastræ faﬂæ de planul salværii? (Vezi Iov 38:4–7. Explicaﬂi
cæ profeﬂii din zilele din urmæ ne-au învæﬂat cæ versetul 7 din acest pasaj se
referæ la bucuria pe care am simﬂit-o noi în existenﬂa noastræ premuritoare,
când am acceptat planul salværii.)
Explicaﬂi cæ, în lumea premuritoare, Tatæl Ceresc a ales øi a rânduit dinainte spirite
nobile pentru a duce mai departe lucrarea Sa pe pæmânt (D&L 138:55–56; Avraam
3:22–23; vezi, de asemenea, Teachings of the Prophet Joseph Smith, pag. 365).
• În ce moduri ar putea sæ influenﬂeze cunoøtinﬂele noastre despre viaﬂa
premuritoare hotærârile pe care le luæm în fiecare zi? Cum ne pot ajuta
cunoøtinﬂele despre viaﬂa premuritoare când ne confruntæm cu încercæri?
3. Viaﬂa muritoare
Arætaﬂi cæ, în viaﬂa premuritoare, când am acceptat planul Tatælui Ceresc, noi neam pæstrat „prima stare“. Datoritæ faptului cæ am avut credinﬂæ, nouæ ni s-a dat
øansa de a veni pe pæmânt, care este a „doua stare“ a noastræ (Avraam 3:26).
Scrieﬂi Viaﬂa muritoare pe tablæ. Explicaﬂi cæ datoritæ cæderii lui Adam øi a Evei, noi
ne aflæm într-o stare de cædere în viaﬂa muritoare (D&L 29:40). Suntem supuøi
morﬂii fizice øi morﬂii spirituale sau separærii de prezenﬂa lui Dumnezeu (D&L
29:41–42; Alma 42:9, 14; despre moartea fizicæ øi moartea spiritualæ se va discuta
mai târziu în aceastæ lecﬂie). Din revelaﬂiile din zilele din urmæ, noi învæﬂæm cæ
aceastæ cædere este un pas necesar în progresul nostru etern. Eva a vorbit despre
binecuvântærile cæderii: „Dacæ n-ar fi fost încælcarea noastræ, niciodatæ nu am fi
avut seminﬂie øi niciodatæ nu am fi cunoscut binele øi ræul, øi bucuria mântuirii
noastre, øi viaﬂa veønicæ pe care Dumnezeu o dæ tuturor supuøilor“ (Moise 5:11).
Pe mæsuræ ce membrii clasei discutæ urmætoarele întrebæri, rugaﬂi-i sæ citeascæ
pasajele din scripturi propuse.
• Care sunt unele dintre scopurile vieﬂii muritoare? (Scrieﬂi pe tablæ ræspunsurile
membrilor clasei. Ræspunsurile le-ar putea include pe cele enumerate mai jos.)
a. Sæ primim un trup fizic. Profetul Joseph Smith a spus: „Noi am venit pe
acest pæmânt pentru ca sæ putem avea un trup øi sæ-l înfæﬂiøæm pur înaintea
lui Dumnezeu în împæræﬂia celestialæ“ (Teachings of the Prophet Joseph Smith,
pag. 181).
b. Sæ ne dovedim credinﬂa prin supunere faﬂæ de poruncile lui Dumnezeu
(Avraam 3:25–26). Aceasta include pocæinﬂa de pæcatele noastre øi primirea
rânduielilor salværii (Alma 12:24; D&L 29:42–43; Articolele de credinﬂæ 1:3).
c. Sæ træim în cadrul familiilor øi copiii sæ fie pecetluiﬂi cu pærinﬂii lor prin
rânduielile templului (Moise 2:28; D&L 93:40; 131:1–4; 138:48).
Prima Preøedinﬂie øi Cvorumul celor Doisprezece Apostoli au proclamat
„cæsætoria dintre un bærbat øi o femeie ca fiind rânduitæ de Dumnezeu,
familia fiind esenﬂialæ pentru planul Creatorului cu privire la destinul
etern al copiilor Lui... Planul divin al fericirii face posibil ca relaﬂiile de
familie sæ continue øi dupæ moarte. Legæmintele øi rânduielile sacre, ce
se fac în sfintele temple, dau posibilitatea fiecærei persoane sæ se întoarcæ
în prezenﬂa lui Dumnezeu øi familiilor sæ fie unite pentru eternitate“
(„Familia: o declaraﬂie oficialæ cætre lume“, Liahona, oct. 1998, pag. 24).
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• Ce schimbare aduce în viaﬂa dumneavoastræ faptul cæ înﬂelegeﬂi scopurile vieﬂii
muritoare? În ce fel influenﬂeazæ înﬂelegerea acestor scopuri hotærârile pe care
le luaﬂi?
• Ca parte a vieﬂii noastre muritoare, Satanei i se permite sæ ne ispiteascæ (D&L
29:39). De ce? (Vezi D&L 29:39; vezi, de asemenea, 2 Nefi 2:11–13.) De ce este
libertatea de a alege o parte importantæ a planului salværii? (Vezi D&L
58:27–28; 101:78; 2 Nefi 2:25–27.)
4. Viaﬂa de dupæ moarte
Explicaﬂi cæ viaﬂa noastræ nu se încheie o datæ cu moartea fizicæ. Scrieﬂi Viaﬂa de
dupæ moarte pe tablæ. Pe mæsuræ ce membrii clasei discutæ despre urmætoarele
întrebæri, rugaﬂi-i sæ citeascæ pasajele din scripturi propuse.
• Când vom muri, spiritele noastre vor intra în lumea spiritelor (vezi Teachings
of the Prophet Joseph Smith, pag. 309–310.) În ce fel vor influenﬂa faptele noastre
din timpul vieﬂii muritoare viaﬂa noastræ din lumea spiritelor de dupæ moarte?
(Vezi Alma 34:34; 40:11–14.)
• Oamenii care nu primesc Evanghelia pe pæmânt vor avea ocazia s-o primeascæ
în lumea spiritelor (D&L 137:7–9; 138:30–34). Ce putem face pentru a-i ajuta
sæ primeascæ toate binecuvântærile planului salværii? (Vezi D&L 128:6–8, 15.
Ræspunsurile ar putea fi: putem face munca de întocmire a istoriei familiei øi
putem îndeplini rânduielile preoﬂiei pentru ei în temple.)
• Amintiﬂi membrilor clasei faptul cæ moartea fizicæ øi moartea spiritualæ au fost
aduse în lume de cæderea lui Adam. Cum vom fi noi eliberaﬂi de moartea fizicæ?
(Vezi Alma 11:42; D&L 88:14–16; 93:33. Prin ispæøirea lui Isus Hristos, toﬂi
oamenii vor fi înviaﬂi sau „ridicaﬂi din moartea vremelnicæ“. Spiritele noastre
vor fi reunite cu trupurile noastre øi noi vom putea „prim[i] o plenitudine de
bucurii“. Cum putem fi noi eliberaﬂi de moartea spiritualæ? (Vezi Alma
42:11–13, 15; Articolele de credinﬂæ 1:3.)
Explicaﬂi cæ, dupæ ce vom fi înviaﬂi, noi ne vom întoarce în prezenﬂa lui
Dumnezeu pentru a fi judecaﬂi în funcﬂie de faptele noastre (Alma 11:43–45;
D&L 76:111). Vom moøteni un loc în împæræﬂia celestialæ, împæræﬂia terestrialæ
sau împæræﬂia telestialæ în funcﬂie de felul în care am „primit mærturia despre
Isus“ (D&L 76:51; vezi, de asemenea, versetele 50; 79–82). În lecﬂia care urmeazæ,
sunt prezentate cele trei împæræﬂii de glorie.
• În ce fel ne ajutæ în timpul vieﬂii muritoare cunoøtinﬂele despre viaﬂa de dupæ
moarte?
Concluzii

Rugaﬂi un membru al clasei sæ citeascæ urmætoarea declaraﬂie a preøedintelui
Boyd K. Packer, din Cvorumul celor Doisprezece:
„Planul cuprinde trei pærﬂi. Dumneavoastræ væ aflaﬂi în partea a doua sau de
mijloc, aceea în care veﬂi fi testaﬂi prin ispite, prin încercæri, poate prin producerea
unor tragedii...
Aduceﬂi-væ aminte! Replica ’Øi ei, toﬂi, au træit fericiﬂi pânæ la adânci bætrâneﬂi’
nu este scrisæ niciodatæ în actul doi [al unei piese]. Replica apare întotdeauna în
actul trei, în care misterele sunt rezolvate øi totul este pus în ordine...
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Pânæ când nu veﬂi avea o perspectivæ mai largæ asupra naturii eterne a [planului],
nu veﬂi înﬂelege prea multe din nedreptæﬂile din viaﬂæ. Unii se nasc cu atât de
puﬂin øi alﬂii cu atât de mult. Unii se nasc în særæcie, cu handicapuri, cu dureri,
cu suferinﬂæ. Alﬂii mor înainte de vreme, chiar øi copiii nevinovaﬂi. Existæ forﬂele
brutale, neiertætoare ale naturii øi brutalitatea omului faﬂæ de om. În ultima
vreme, le-am væzut de multe ori în acﬂiune.
Sæ nu presupuneﬂi cæ Dumnezeu provoacæ intenﬂionat ceea ce, în scopuri
cunoscute numai Lui, El permite. Când veﬂi cunoaøte planul øi scopul Lui,
chiar øi aceste lucruri væ vor aræta un Tatæ iubitor în Cer“ (The Play and the
Plan [transmisie prin satelit, 7 mai 1995], pag. 1–2).
Subliniaﬂi cæ aceastæ cunoaøtere a planului salværii ne poate ajuta sæ luæm
hotærârile drepte, sæ gæsim bucurie în viaﬂa muritoare øi sæ ne pregætim pentru
viaﬂa eternæ. Exprimaﬂi-væ sentimentele despre rolul lui Isus Hristos în planul
salværii. Depuneﬂi-væ mærturia despre adeværurile discutate în timpul lecﬂiei,
aøa cum sunteﬂi îndemnat de Spirit.
Idei suplimentare
pentru predare

Puteﬂi folosi una sau ambele idei de mai jos pentru a completa planul lecﬂiei
sugerat.
1. Prezentare video „Planul salværii“
Dacæ dispuneﬂi de caseta video Teachings from the Doctrine and Covenants and
Church History (53933), puteﬂi prezenta „The Plan of Salvation“ (Planul salværii),
un segment de patru minute. Gândiﬂi-væ sæ folosiﬂi unele sau toate întrebærile de
mai jos dupæ prezentare:
• În ce fel se aseamænæ viaﬂa noastræ muritoare cu experienﬂa tânærului care a
constatat, pe neaøteptate, cæ se aflæ pe scenæ, în al doilea act?
• Cum ne ajutæ în al doilea act (viaﬂa muritoare) cunoøtinﬂele revelate despre
primul act (viaﬂa premuritoare)? Cum ne ajutæ în al doilea act cunoøtinﬂele
revelate despre al treilea act (viaﬂa de dupæ moarte)?
• Când tânærul a væzut cæ se aflæ pe scenæ, el nu a øtiut cine era cel ræu øi cine
era eroul. Ce probleme pot apare dacæ noi nu øtim cine sunt cei ræi øi cine
sunt eroii în viaﬂa noastræ?
• Ce a fæcut tânærul pentru a dobândi cunoaøtere despre piesæ? Ce anume poate
servi drept „manuscris“ în viaﬂa noastræ?
2. Sfat pentru pærinﬂi
Citiﬂi Alma 12:32 împreunæ cu membrii clasei. Înainte de a citi, explicaﬂi faptul cæ,
în acest verset, cuvântul ei se referæ la Adam øi Eva.
Subliniaﬂi cæ Adam øi Eva aveau deja cunoøtinﬂe despre planul mântuirii atunci
când au primit poruncile. Dupæ aceea, adresaﬂi urmætoarele întrebæri:
• De ce este util sæ avem cunoøtinﬂe despre planul mântuirii atunci când
primim poruncile? Cum pot urma pærinﬂii acest model de predare în cazul
copiilor lor?

121

Lecﬂia

20

Împæræﬂii de glorie

Scop

Sæ îi ajute pe membrii clasei sæ analizeze cu grijæ moøtenirile eterne ale celor
trei împæræﬂii de glorie øi sæ-i încurajeze sæ træiascæ astfel încât sæ poatæ moøteni
gloria celestialæ øi sæ locuiascæ, împreunæ cu familiile lor, în prezenﬂa Tatælui
Ceresc.

Pregætire

1. Studiaﬂi, rugându-væ, Doctrinæ øi legæminte 76; 131; 132:19-24; 137.
2. Revedeﬂi materialele pentru aceastæ lecﬂie din Îndrumarul de studiu pentru
membrii clasei (35686). Planificaﬂi moduri în care sæ faceﬂi referire la ele în
timpul lecﬂiei.

Sugestii pentru
desfæøurarea lecﬂiei
Activitate pentru
captarea atenﬂiei

În funcﬂie de situaﬂie, folosiﬂi activitatea urmætoare sau una proprie pentru a
începe lecﬂia.
Reamintiﬂi pe scurt membrilor clasei lecﬂia de sæptæmâna trecutæ. Urmæriﬂi ca
membrii clasei sæ-øi aminteascæ cele trei pærﬂi ale existenﬂei noastre eterne: viaﬂa
premuritoare, viaﬂa muritoare øi viaﬂa de dupæ moarte.
Dupæ aceastæ scurtæ trecere în revistæ, explicaﬂi faptul cæ, dacæ nu am fi avut
revelaﬂiile din D&L 76, 131 øi 137, am fi øtiut foarte puﬂine despre starea noastræ
de dupæ înviere. Împærtæøiﬂi apoi urmætoarea declaraﬂie a preøedintelui Wilford
Woodruff, al patrulea preøedinte al Bisericii, despre viziunea consemnatæ în
D&L 76:
„Mæ voi referi la ’viziune’, numai, ca la o revelaﬂie care aduce mai multæ luminæ,
mai mult adevær øi mai multe principii decât orice altæ revelaﬂie menﬂionatæ în
vreo carte pe care am citit-o vreodatæ. Aceasta explicæ în aøa fel încât noi sæ
înﬂelegem starea noastræ actualæ, de unde venim, de ce ne aflæm aici øi încotro
ne îndreptæm. Orice om poate øti, prin aceastæ revelaﬂie, care vor fi rolul sæu øi
starea sa“ (The Discourses of Wilford Woodruff, sel. de G. Homer Durham [1946],
pag. 47–48).

Discuﬂii øi aplicaﬂii

Selectaﬂi, rugându-væ, materialul pentru lecﬂie care se potriveøte cel mai bine
nevoilor membrilor clasei. Acordaﬂi timp suficient pentru a purta, cætre sfârøitul
lecﬂiei, o discuﬂie plinæ de învæﬂæminte despre împæræﬂia celestialæ.
1. Împæræﬂiile de glorie øi „mærturia despre Isus“
Predaﬂi øi discutaﬂi despre D&L 76:11–24, 40–43, 119.
• Ce condiﬂii au determinat viziunea care este consemnatæ în D&L 76? (Vezi
D&L 76:11–19; vezi, de asemenea, titlul de la D&L 76. Observaﬂi cæ imaginea

122

de la pagina 127 prezintæ camera în care au primit viziunea profetul Joseph
Smith øi Sidney Rigdon.
Subliniaﬂi cæ întreaga viziune mærturiseøte despre Isus Hristos øi ispæøirea Sa
infinitæ. Descrierea viziunii de cætre Joseph Smith începe øi se sfârøeøte cu mærturia
despre Salvator. Rugaﬂi pe un membru al clasei sæ citeascæ D&L 76:20–24 cu glas
tare øi pe un altul sæ citeascæ D&L 76:119 cu glas tare. Îi puteﬂi ruga pe membrii
clasei sæ citeascæ øi D&L 76:40–43.
În Doctrinæ øi legæminte 76, se aratæ cæ Tatæl Ceresc a dat trei împæræﬂii de glorie,
în care majoritatea oamenilor vor træi dupæ ce vor fi înviaﬂi: împæræﬂia telestialæ,
împæræﬂia terestrialæ øi împæræﬂia celestialæ. Fiecare dintre noi va moøteni o
împæræﬂie de glorie în funcﬂie de modul în care am „primit mærturia despre Isus“
(D&L 76:51). Încurajaﬂi-i pe membrii clasei sæ ﬂinæ minte aceasta în timp ce
discutæ despre aceastæ revelaﬂie.
2. Pierzanie
Predaﬂi D&L 76:25–39, 44–49 øi discutaﬂi despre aceste versete. Începeﬂi prin a
scrie Pierzanie pe tablæ. Explicaﬂi cæ acest cuvânt pierzanie se referæ la o stare de
pierdere øi distrugere øi nu la o împæræﬂie de glorie. Cei care au træit experienﬂa
ei sunt numiﬂi „fiii pierzaniei“ pentru cæ ei îl urmeazæ pe Satana care este numit
Pierzanie (D&L 76:25–26, 31–32). Urmæriﬂi ca aceastæ discuﬂie sæ fie de scurtæ
duratæ, sæ evitaﬂi speculaﬂiile øi sæ læsaﬂi suficient timp pentru discuﬂia despre
împæræﬂia celestialæ. În ceea ce priveøte alte subiecte, concentraﬂi-væ atenﬂia
numai asupra a ceea ce se propovæduieøte în scripturi øi de cætre profeﬂii din
zilele din urmæ.
• Când Lucifer s-a ræzvrætit în Consiliul din Cer, el a fost alungat pe pæmânt
(Apocalipsa 12:7–9; D&L 29:36–37; 76:25–28; Moise 4:1–3). Ce a început el
sæ facæ dupæ ce a fost alungat? (Vezi D&L 76:29; Moise 4:4.) Ce putem face
noi pentru a câøtiga ræzboiul împotriva Satanei în vieﬂile noastre? (Câteva
ræspunsuri la aceastæ întrebare se gæsesc în 1 Nefi 14:14; D&L 10:5; 27:15–18.)
• Ce a dezvæluit Domnul cu privire la suferinﬂa fiilor pierzaniei? (Vezi D&L
76:32–34, 36–38, 44–49.) De ce sunt fiii pierzaniei condamnaﬂi sæ treacæ
printr-o suferinﬂæ atât de mare? (Vezi D&L 76:30–31, 35. Urmætorul citat
cuprinde o explicaﬂie a ceea ce înseamnæ negarea Duhului Sfânt.)
Profetul Joseph Smith a spus: „Ce trebuie sæ facæ un om pentru a comite pæcatul de
neiertat? Sæ-l primeascæ pe Duhul Sfânt, sæ vadæ cerurile deschizându-se pentru el øi
sæ-L cunoascæ pe Dumnezeu iar, apoi, sæ pæcætuiascæ împotriva Lui. Dupæ ce un om
a pæcætuit împotriva Duhului Sfânt, nu mai are posibilitatea de a se pocæi. El spune
cæ Soarele nu stræluceøte în timp ce se uitæ la el; el Îl neagæ pe Isus Hristos când
cerurile se deschid pentru el øi neagæ planul salværii în timp ce ochii-i deschiøi
privesc adeværul; øi din acel moment el începe sæ fie un duøman“ (Teachings of the
Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smith [1976], pag. 358).
3. Împæræﬂia telestialæ
Predaﬂi D&L 76:81–90, 98–106, 109–112 øi discutaﬂi despre aceste versete.
Începeﬂi prin a scrie Împæræﬂia telestialæ pe tablæ. Explicaﬂi cæ împæræﬂia telestialæ
este împæræﬂia de glorie inferioaræ. Domnul a comparat gloria ei cu gloria stelelor
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(D&L 76:81, 98; vezi, de asemenea, 1 Corinteni 15:40–41 øi nota de subsol 40a
din traducerea lui Joseph Smith.
• Cine va moøteni împæræﬂia telestialæ? (Vezi D&L 76:81–83; 98–101, 103.)
• Ce condiﬂii sau limite vor fi impuse celor din împæræﬂia telestialæ? (Vezi D&L
76:84–86; 102, 104–106, 112.)
Puteﬂi explica faptul cæ „iadul“ despre care se vorbeøte în versetele 84 øi 106
este închisoarea spiritelor, o stare temporaræ între moarte øi înviere. Cei din
închisoarea spiritelor care nu acceptæ Evanghelia vor fi înviaﬂi, în cele din
urmæ, øi vor moøteni gloria telestialæ. Rugaﬂi-i pe membrii clasei sæ citeascæ
versetele 85 øi 106 øi primul paragraf din definiﬂia cuvântului „Iad“ din
Ghidul pentru scripturi de la pagina 85.
4. Împæræﬂia terestrialæ
Predaﬂi D&L 76:71–80, 91, 97 øi discutaﬂi despre aceste versete. Începeﬂi prin
a scrie Împæræﬂia terestrialæ pe tablæ. Explicaﬂi cæ Domnul a comparat gloria
împæræﬂiei terestriale cu gloria lunii (D&L 76:78, 97; vezi, de asemenea,
1 Corinteni 15:40–41).
• Cine va moøteni împæræﬂia terestrialæ? (Vezi D&L 76:71–75, 79. Pentru a-i
ajuta pe membrii clasei sæ înﬂeleagæ aceste versete, împærtæøiﬂi urmætorul
citat.)
Elder Bruce R. McConkie, din Cvorumul celor Doisprezece, a explicat: „Cei
destinaﬂi sæ moøteneascæ împæræﬂia terestrialæ sunt: (1) cei care ’au murit færæ
lege’ – acei oameni necredincioøi øi pægâni, care nu au ascultat Evanghelia în
aceastæ viaﬂæ øi care nu ar fi acceptat-o cu toatæ inima chiar dacæ ar fi ascultat-o;
(2) aceia care ascultæ øi resping Evanghelia în aceastæ viaﬂæ øi, apoi, o acceptæ
în lumea spiritelor; (3) aceia ’care sunt oameni onorabili ai pæmântului, care
[sunt] orbiﬂi de viclenia oamenilor’; øi (4) aceia care sunt membri inactivi ai
Bisericii øi care au mærturii, dar care nu sunt fideli øi credincioøi în toate
lucrurile“ (A New Witness for the Articles of Faith [1985], pag. 146).
• Ce condiﬂii sau limite vor fi impuse celor din împæræﬂia terestrialæ? (Vezi D&L
76:76–78.)
• Ce putem face pentru a nu fi „orbiﬂi de viclenia oamenilor“? (Câteva ræspunsuri la aceastæ întrebare se gæsesc în Efeseni 4:11–15; 1 Nefi 15:24; Helaman
5:12; D&L 3:78; 21:4–6; 52:14–20.)
5. Împæræﬂia celestialæ
Predaﬂi D&L 76:50–70, 92–96; 131:1–4; 132:19–23; 137 øi discutaﬂi despre aceste
versete. Începeﬂi prin a scrie pe tablæ Împæræﬂia celestialæ øi a desena un soare
alæturi. Explicaﬂi cæ împæræﬂia celestialæ este cea mai înaltæ împæræﬂie de glorie.
Domnul a comparat gloria împæræﬂiei celestiale cu gloria Soarelui (D&L 76:70,
78, 96; vezi, de asemenea, 1 Corinteni 15:40–41).
• Cine va moøteni împæræﬂia celestialæ? (Vezi D&L 76:50–53, 68–69. Pentru a-i
ajuta pe membrii clasei sæ înﬂeleagæ versetul 53, le puteﬂi explica faptul cæ
Spiritul Sfânt al fægæduinﬂei este Duhul Sfânt, care confirmæ cæ rânduielile
preoﬂiei pe care le-aﬂi primit øi legæmintele pe care le-aﬂi fæcut sunt acceptate
de Dumnezeu. Aceastæ confirmare depinde de credinﬂa dumneavoastræ.)
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• La aproximativ patru ani dupæ ce a fost revelatæ viziunea din D&L 76, Joseph
Smith a primit o viziune în care l-a væzut pe fratele lui mai mare, Alvin, în
împæræﬂia celestialæ (D&L 137:1–5). Alvin a murit în anul 1823, înainte ca
Biserica sæ fie restauratæ. Ce a învæﬂat Joseph din faptul cæ l-a væzut pe Alvin în
împæræﬂia celestialæ? (Vezi D&L 137:7–9.) Ce altceva a învæﬂat profetul referitor
la cei care moøtenesc gloria celestialæ? (Vezi D&L 137:10.) În ce fel ne pot
aduce mângâiere aceste adeværuri?
• Ce binecuvântæri vom primi dacæ vom moøteni împæræﬂia celestialæ? (Vezi D&L
76:54–67, 94–95.)
• În ce fel mærturia despre Isus determinæ împæræﬂia pe care o vom moøteni dupæ
ce vom muri? (Vezi D&L 76:31, 35 [pierzanie]; D&L 76:82, 101 [telestialæ]; D&L
76:79 [terestrialæ]; D&L 76:51–53, 69; 121:29 [celestialæ].) Ce înseamnæ pentru
dumneavoastræ „curajoøi în mærturia despre Isus“? (D&L 76:79.)
Pe lângæ discutarea ræspunsurilor membrilor, puteﬂi împærtæøi urmætoarea
declaraﬂie a elderului Bruce R. McConkie:
„Ce înseamnæ sæ fim curajoøi în mærturia despre Isus?
Înseamnæ sæ fim temerari øi îndræzneﬂi; sæ ne folosim toatæ tæria, energia øi
abilitatea în lupta cu lumea; sæ luptæm lupta bunæ a credinﬂei... Marea piatræ
de temelie a curajului în apærarea cauzei dreptæﬂii este supunerea faﬂæ de
întreaga lege a întregii Evanghelii.
A fi curajoøi în mærturia despre Isus înseamnæ a ’[veni] la Hristos øi [a fi
perfecﬂionaﬂi] pentru El’; înseamnæ a ne lepæda de ’orice necredinﬂæ’ øi a-L
’iubi pe Dumnezeu’ cu toatæ ’puterea, mintea si tæria’ Moroni 10:32.)
A fi curajos în mærturia despre Isus înseamnæ a crede în Isus øi în Evanghelia
Sa cu o convingere de nezdruncinat. Înseamnæ a cunoaøte veridicitatea øi
divinitatea lucrærii Domnului pe pæmânt.
Dar aceasta nu este totul. Înseamnæ mai mult decât a crede øi a cunoaøte. Noi
trebuie sæ punem Cuvântul în practicæ, nu doar sæ-l ascultæm. Înseamnæ mai
mult decât slujire prin vorbe; mai mult decât simplæ mærturisire cu buzele
despre descendenﬂa divinæ a Salvatorului. Înseamnæ supunere, conformare
øi neprihænire personalæ...
A fi curajoøi în mærturia despre Isus înseamnæ ’sæ înaintaﬂi cu fermitate în
Hristos, având o strælucire perfectæ a speranﬂei øi o iubire de Dumnezeu øi de
toﬂi oamenii’. Înseamnæ sæ ’înduraﬂi pânæ la sfârøit’. (2 Nefi 31:20.) Înseamnæ sæ
træim potrivit religiei noastre, sæ punem în practicæ ceea ce predicæm, sæ ﬂinem
poruncile. Înseamnæ sæ manifestæm ’religiunea curatæ’ în viaﬂa oamenilor;
înseamnæ sæ vizitæm pe ’orfani øi pe væduve în necazurile lor’ øi sæ ne pæstræm
’neîntinaﬂi de lume’. (Iacov 1:27.)
A fi curajos în mærturia despre Isus înseamnæ sæ ne stæpânim izbucnirile
sentimentale, sæ ne controlæm poftele øi sæ ne ridicæm deasupra lucrurilor
carnale øi rele. Înseamnæ sæ înfrângem lumea aøa cum a fæcut El, care este
modelul nostru øi care a fost cel mai curajos dintre toﬂi copiii Tatælui nostru.
Înseamnæ sæ fim curaﬂi din punct de vedere moral, sæ ne plætim zeciuiala øi
darurile, sæ cinstim ziua de sabat, sæ ne rugæm din inimæ, sæ punem tot ce
avem pe altar, dacæ suntem chemaﬂi sæ facem astfel.
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A fi curajoøi în mærturia despre Isus înseamnæ sæ fim de partea Domnului în
fiecare lucru. Înseamnæ sæ susﬂinem ce ar susﬂine El. Înseamnæ sæ gândim cum
ar gândi El, sæ credem ce ar crede El, sæ spunem ce ar spune El øi sæ facem ce ar
face El în aceeaøi situaﬂie. Înseamnæ sæ avem cugetul lui Hristos øi sæ fim una
cu El aøa cum El este una cu Tatæl Sæu“ (în Conference Report, oct. 1974,
pag. 45–46, sau Ensign, nov. 1974, pag. 35).
• Unsprezece ani dupæ ce a fost revelatæ viziunea din D&L 76, profetul
Joseph Smith a propovæduit cæ existæ trei grade în împæræﬂia celestialæ (D&L
131:1).Cine sunt cei care vor fi exaltaﬂi în cel mai înalt grad al împæræﬂiei
celestiale? (Vezi D&L 131:1–3; 132:19.)
• Care sunt binecuvântærile de care beneficiazæ numai aceia care sunt exaltaﬂi în
cel mai înalt grad al împæræﬂiei celestiale? (Vezi D&L 131:4; 132:19–20. Puteﬂi
explica faptul cæ expresiile „o creøtere“ øi „o continuare a seminﬂiei în vecii
vecilor“ înseamnæ cæ aceia care ræmân în legæmânt øi sunt exaltaﬂi în cel mai
înalt grad al împæræﬂiei celestiale vor avea copii de spirit în eternitæﬂi.)
• Preøedintele Joseph Fielding Smith, din Cvorumul celor Doisprezece, a spus:
„Secﬂiunea 76 din Doctrina øi legæmintele... ar trebui sæ fie preﬂuitæ de cætre
toﬂi membrii Bisericii ca o moøtenire nepreﬂuitæ. Ar trebui sæ le întæreascæ
credinﬂa øi sæ fie pentru ei un motiv pentru a cæuta exaltarea promisæ tuturor
acelora care sunt drepﬂi øi fideli“ (Church History and Modern Revelation,
2 volume [1953], 1:279). Cum poate aceastæ revelaﬂie sæ ne întæreascæ credinﬂa
øi sæ ne inspire sæ cæutæm exaltarea? Cum ne putem depæøi descurajarea pe
care am putea-o simﬂi în timp ce ne stræduim sæ obﬂinem gloria celestialæ?
Concluzii

Subliniaﬂi cæ toﬂi oamenii pot beneficia de marile binecuvântæri ale exaltærii în
împæræﬂia celestialæ. Fiecare dintre noi poate fi fæcut perfect prin Isus Hristos øi
poate fi exaltat, împreunæ cu familia, în cel mai înalt grad al împæræﬂiei celestiale.
Revelaﬂia cuprinsæ în D&L 76 ar trebui sæ ne încurajeze sæ ﬂinem poruncile øi sæ
primim rânduielile salværii, astfel încât sæ putem primi aceste mari binecuvântæri.
Depuneﬂi-væ mærturia despre adeværurile discutate în timpul lecﬂiei, aøa cum
sunteﬂi îndemnat de Spirit.

Idei suplimentare
pentru predare

Împærﬂiﬂi clasa în patru grupuri. Repartizaﬂi fiecærui grup unul dintre urmætoarele
pasaje din scripturi. Acordaﬂi grupurilor timp sæ citeascæ pasajele øi sæ le discute.
În momentele potrivite din timpul lecﬂiei, rugaﬂi grupurile sæ împærtæøeascæ ceea
ce au aflat din pasajele ce le-au fost repartizate.
D&L 76:25–49 (pierzania)
D&L 76:81–86, 88–90, 98–112 (gloria telestialæ)
D&L 76:71–80, 87, 91, 97 (gloria terestrialæ)
D&L 76:50–70, 92–96 (gloria celestialæ)
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Casa John Johnson În timp ce se afla în aceastæ casæ, lucrând la traducerea Bibliei, profetul Joseph
Smith øi Sidney Rigdon au primit revelaﬂia consemnatæ acum în D&L 76, precum øi alte revelaﬂii.
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„Va aøtepta sæ vinæ mæreaﬂa
zi a Domnului“

Scop

Sæ îi ajute pe membrii clasei sæ înﬂeleagæ øi sæ recunoascæ semnele celei de a
Doua Veniri øi sæ se pregæteascæ pentru „mæreaﬂa zi a Domnului“ (D&L 45:39).

Pregætire

1. Studiaﬂi, rugându-væ, Doctrinæ øi legæminte 29:9–29; 34:5–12; 45:16–75;
88:86–99; 101:22–34; 133 øi celelalte scripturi din aceastæ lecﬂie.
2. Revedeﬂi materialele pentru aceastæ lecﬂie din Îndrumarul de studiu pentru membrii
clasei (35686). Planificaﬂi moduri în care sæ faceﬂi referire la ele în timpul lecﬂiei.
3. Dacæ dispuneﬂi de ilustraﬂia A Doua Venire, pregætiﬂi-væ s-o folosiﬂi în timpul
lecﬂiei (62562; Setul de ilustraﬂii inspirate din scripturi, 238).
4. Dacæ folosiﬂi activitatea pentru captarea atenﬂiei, faceﬂi urmætoarele pregætiri:
a. pregætiﬂi urmætoarele ilustraﬂii pentru a le folosi pe lângæ cele menﬂionate
mai sus: Naøterea lui Isus Hristos (62116; Setul de ilustraﬂii inspirate din
scripturi, 200); Isus rugându-se în Ghetsimani (621275; Setul de ilustraﬂii
inspirate din scripturi, 227); øi Ræstignirea (62505; Setul de ilustraﬂii inspirate
din scripturi, 230);
b. Puteﬂi ruga un membru al clasei sæ se pregæteascæ sæ intoneze „Isus, Cel
umil næscut“ (Imnuri øi cântece pentru copii, pag. 20). Sau rugaﬂi pe un
membru sau un grup de membri ai clasei sæ se pregæteascæ sæ-l intoneze.
Notæ pentru învæﬂætor: În timp ce predaﬂi aceastæ lecﬂie, concentraﬂi-væ asupra
cuvintelor Domnului revelate în Doctrina øi legæmintele. Nu discutaﬂi aspecte
speculative, cum ar fi momentul celei de a Doua Veniri.

Sugestii pentru
desfæøurarea lecﬂiei
Activitate pentru
captarea atenﬂiei

În funcﬂie de situaﬂie, folosiﬂi activitatea urmætoare sau una proprie pentru a
începe lecﬂia.
Expuneﬂi ilustraﬂiile prezentând naøterea lui Isus, ispæøirea øi a Doua Venire (vezi
„Pregætire“, punctele 3 øi 4a).
Rugaﬂi membri ai clasei sæ intoneze „Isus, Cel umil næscut“ sau rugaﬂi-l pe
membrul clasei desemnat sau pe grupul de membri ai clasei desemnat sæ-l
intoneze. Rugaﬂi-i pe membrii clasei sæ caute legætura dintre cuvintele imnului
øi ilustraﬂiile pe care le-aﬂi expus.
Dupæ intonarea imnului, explicaﬂi cæ naøterea lui Isus Hristos øi a Doua Venire
sunt douæ dintre cele mai glorioase evenimente din istoria lumii. Când Isus
Hristos a venit prima oaræ pe pæmânt, El a venit în condiﬂii umile øi, în general,
nu a fost recunoscut ca fiind Mesia. Totuøi, când va veni a doua oaræ, El va veni
cu putere øi mare slavæ. Aceastæ lecﬂie este despre a Doua Venire a Salvatorului øi
mileniul domniei Sale pe pæmânt.
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Discuﬂii øi aplicaﬂii

Aceastæ lecﬂie cuprinde mai multe materiale decât este posibil sæ se predea în
timpul unei perioade de predare. Selectaﬂi, rugându-væ, materialul pentru lecﬂie
care se potriveøte cel mai bine nevoilor membrilor clasei.
1. Salvatorul Se va întoarce pe pæmânt cu putere øi mare slavæ
Explicaﬂi cæ noi suntem privilegiaﬂi sæ træim în aceastæ dispensaﬂie a plenitudinii
timpurilor, când revelaﬂiile din zilele din urmæ ne învaﬂæ mari adeværuri despre
a Doua Venire, despre evenimentele care o vor preceda øi despre mia de ani de
pace care va începe când Salvatorul va veni din nou. Doctrina øi legæmintele
furnizeazæ o bogæﬂie de informaﬂii despre aceste subiecte importante.
Aøa cum s-au împlinit toate profeﬂiile despre naøterea Salvatorului, tot aøa se vor
împlini toate profeﬂiile despre a Doua Sa Venire. Alegeﬂi câteva dintre urmætoarele
profeﬂii pe care sæ le citiﬂi împreunæ cu membrii clasei. Discutaﬂi ce ne învaﬂæ
fiecare pasaj despre a Doua Venire a Salvatorului. Rezumaﬂi informaﬂiile pe tablæ.
Puteﬂi sæ împærﬂiﬂi clasa în grupuri mici øi sæ indicaﬂi fiecærui grup sæ studieze øi sæ
comenteze pasajele repartizate. Sau puteﬂi desemna anumite persoane sæ studieze
øi sæ comenteze pasajele respective.
a. D&L 29:9–11; 45:44. (Hristos va veni pe pæmânt cu putere øi mare slavæ. Cei
trufaøi øi ræi vor fi arøi øi nu va mai fi ræutate pe pæmânt.)
b. D&L 34:7, 12; 43:17; 110:16. (A Doua Venire este aproape.)
c. D&L 34:8, 11; 63:34. (Toate naﬂiunile vor tremura când va veni Salvatorul.
Dacæ suntem credincioøi, puterea øi influenﬂa Sa vor fi cu noi pânæ când va
veni El.)
d. D&L 45:45–54; 88:96–99. (Sfinﬂii care au murit vor fi înviaﬂi øi vor veni sæ-L
întâmpine pe Salvator. Sfinﬂii care sunt în viaﬂæ pe pæmânt vor fi adunaﬂi
ca sæ-L întâlneascæ. El va veni pe Muntele Mæslinilor øi-l va despica în douæ.
Iudeii îl vor accepta pe Salvatorul lor øi vor plânge pentru cæ L-au persecutat.
Apoi, aceia care au primit Evanghelia în închisoarea spiritelor vor fi înviaﬂi.)
e. D&L 49:6. (Salvatorul îi va pune pe toﬂi duømanii Sæi sub picioarele Lui.)
f. D&L 49:7. (Nimeni, nici chiar îngerii, nu va cunoaøte ora sau ziua în care va
veni Salvatorul.)
g. D&L 133:46–53. (Salvatorul va veni purtând un veømânt roøu. Venirea Sa va
însemna clipa ræzbunærii împotriva celor pæcætoøi øi a mântuirii pentru cei
drepﬂi.)
2. Mileniul va fi o perioadæ de bucurie øi pace
A Doua Venire a Salvatorului va anunﬂa perioada de o mie de ani numitæ
Mileniul. În al zecelea articol de credinﬂæ se declaræ: „Hristos va domni în
persoanæ pe pæmânt“ øi „pæmântul va fi înnoit øi va primi gloria sa de paradis“.
În Doctrinæ øi legæminte 101, se descriu frumuseﬂea øi bucuria din perioada
Mileniului, pe care o aøteptæm cu neræbdare.
• Cum va fi viaﬂa pe pæmânt în timpul Mileniului?
(Pentru a ræspunde la aceastæ întrebare, alegeﬂi câteva dintre urmætoarele
pasaje din scripturi pe care sæ le citiﬂi împreunæ cu membrii clasei. Discutaﬂi
despre ce ne învaﬂæ fiecare pasaj despre Mileniu. Rezumaﬂi informaﬂiile pe
tablæ. Puteﬂi împærﬂi clasa în grupuri mici øi indicaﬂi fiecærui grup sæ studieze
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øi sæ comenteze pasajele repartizate. Sau puteﬂi desemna anumite persoane sæ
studieze øi sæ comenteze pasajele respective.
a. D&L 101:23. (Fiecare om va putea sæ-L vadæ pe Salvator.)
b. D&L 101:24. (Toﬂi cei ræi vor fi distruøi.)
c. D&L 101:25.(Pæmântul va deveni nou.)
d. D&L 101:26. (Oamenii øi animalele vor træi în pace.)
e. D&L 101:27. (Oamenilor li se va da ceea ce ei îøi doresc în dreptate.)
f. D&L 101:28; vezi, de asemenea, D&L 45:55; 88:110. (Satana va fi legat øi
nu va mai avea putere sæ ispiteascæ pe nimeni.)
g. D&L 101:29. (Nu va exista tristeﬂe sau moarte.)
h. D&L 101:30–31. (O persoanæ va îmbætrâni, apoi, va fi schimbatæ brusc de
la viaﬂa muritoare la cea nemuritoare.)
i. D&L 101:32–34. (Domnul va dezvælui toate lucrurile despre pæmânt øi cer,
inclusiv modul în care a fost creat pæmântul øi ce va deveni el.)
j. D&L 45:58. (Copiii vor creøte færæ pæcat.)
k. D&L 45:59; 133:25. (Domnul va fi Regele øi Legiuitorul întregului pæmânt.)
• Cum ne binecuvânteazæ, acum, vieﬂile aceastæ cunoaøtere despre Mileniu?
Cum væ ajutæ sæ øtiﬂi cæ dreptatea va triumfa, în cele din urmæ, asupra ræutæﬂii?
3. Trebuie sæ ne pregætim pentru a Doua Venire
Domnul a subliniat, în repetate rânduri, cæ trebuie sæ ne pregætim pentru
venirea Sa (D&L 133:4, 10–11). Este posibil ca unii oameni sæ simtæ cæ nu
pot face niciodatæ destul sau cæ nu pot fi destul de buni pentru a se pregæti
în mod corespunzætor. Ei s-ar putea descuraja øi ar putea considera cæ o astfel
de pregætire este imposibilæ. Totuøi, Domnul ne-a dat sfaturi în Doctrina øi
legæmintele, învæﬂându-ne cæ ne putem pregæti pentru acest eveniment
important în timpul vieﬂii de zi cu zi.
• Ce putem face în viaﬂa noastræ de acum pentru a ne pregæti pentru a Doua
Venire? (Folosiﬂi urmætoarele informaﬂii pentru a discuta sau completa
ræspunsurile membrilor clasei.)
Sæ urmærim semnele venirii Salvatorului
Explicaﬂi cæ, în Doctrina øi legæmintele, Domnul reveleazæ multe dintre semnele
care vor precede a Doua Sa Venire øi ne îndeamnæ sæ „veghe[m]“ (D&L 61:38).
• De ce este important ca noi sæ cunoaøtem semnele care vor precede a Doua
Venire a Salvatorului? Citiﬂi D&L 45:36–39 împreunæ cu membrii clasei. Ce
putem afla din aceastæ pildæ despre motivele pentru care ne-au fost date
aceste semne?
• Care sunt unele dintre semnele despre care s-a profeﬂit cæ vor precede a Doua
Venire a Salvatorului?
Pentru a ræspunde la aceastæ întrebare, alegeﬂi câteva dintre urmætoarele pasaje
din scripturi pentru a le citi împreunæ cu membrii clasei. Identificaﬂi semnele
care sunt menﬂionate în fiecare pasaj. Rezumaﬂi-le pe tablæ sub titlurile: Semne
pozitive øi Semne negative. Puteﬂi împærﬂi clasa în grupuri mici øi puteﬂi repartiza
fiecærui grup pasaje pe care sæ le studieze øi sæ le comenteze. Sau puteﬂi
desemna anumite persoane sæ studieze øi sæ comenteze pasajele respective.
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Semne pozitive
a. D&L 45:9; 133:57–58. (Plenitudinea Evangheliei va fi restauratæ.)
b. D&L 45:66–71. (Va fi construit Noul Ierusalim. Acesta va fi un loc al pæcii
øi siguranﬂei pentru cei drepﬂi, în zilele din urmæ.)
c. D&L 65:2–6. (Împæræﬂia lui Dumnezeu va fi stabilitæ pe pæmânt.)
d. D&L 110:11–16. (Cheile preoﬂiei vor fi restaurate.)
e. D&L 133:8–9, 36–39. (Evanghelia va fi predicatæ în întreaga lume.)
Semne negative
a. D&L 29:15; 88:91. (Vor fi multe plânsete, multæ disperare øi groazæ.) Inimile
oamenilor vor ceda.)
b. D&L 29:16; 45:31; 112:24. (Va fi foamete, urgie, boalæ øi distrugere.)
c. D&L 34:9; 45:40–42; 88:87. (Vor fi semne øi minuni în ceruri øi pe pæmânt.)
d. D&L 45:26; 63:33. (Vor fi ræzboaie øi veøti de ræzboaie øi întregul pæmânt va
fi tulburat.)
e. D&L 45:27. (Dragostea oamenilor se va ræci øi nedreptæﬂile se vor înmulﬂi.)
f. D&L 45:33; 88:89–90. (Vor fi cutremure, furtuni øi valuri uriaøe ale mærii.)
Oamenii îøi vor împietri inimile împotriva lui Dumnezeu øi vor lupta unii
împotriva altora.)
Arætaﬂi cæ unele dintre aceste profeﬂii s-au împlinit deja, unele sunt pe cale de
a se împlini iar altele îøi aøteaptæ împlinirea.
• Domnul ne-a sfætuit sæ „nu fi[m] tulburaﬂi“ în timpul dezastrelor din ultimele
zile (D&L 45:35). Cum ne putem pæstra speranﬂa øi evita descurajarea când
suntem înconjuraﬂi de ræutatea øi tulburærile din ultimele zile? (Vezi D&L
38:30.)
Sæ stæm în locuri sfinte
Pe lângæ sfatul de a urmæri semnele celei de a Doua Veniri, Domnul ne dæ øi
sfatul de a ne pregæti træind drept. Alegeﬂi câteva dintre urmætoarele pasaje din
scripturi pentru a le citi împreunæ cu membrii clasei. Discutaﬂi ce ne învaﬂæ
fiecare pasaj despre pregætirea pentru a Doua Venire a Salvatorului. Rezumaﬂi
informaﬂiile pe tablæ.
a. D&L 27:15; 33:17. (Fiﬂi neclintiﬂi în neprihænire.)
b. D&L 34:6; 39:19–20; 43:20–23. (Propovæduiﬂi pocæinﬂa øi pocæiﬂi-væ.) De ce
este pocæinﬂa importantæ în pregætirea pentru a Doua Venire?
c. D&L 45:32; 87:8; 101:22–23. (Staﬂi în locuri sfinte.) Ce înseamnæ a „sta în
locuri sfinte“? Care sunt unele dintre aceste locuri sfinte? (Ele ar putea fi
templele noastre, capelele noastre, cæminele noastre øi ﬂæruøii Sionului.) Ce
putem face pentru a ne pæstra demni øi sfinﬂi chiar øi atunci când suntem
înconjuraﬂi de lucrurile lumeøti?
d. D&L 45:56–57. (Sæ avem Spiritul Sfânt drept ghid.)
Preøedintele Gordon B. Hinckley ne-a învæﬂat: „Cum væ pregætiﬂi pentru a Doua
Venire? Ei bine, nefæcându-væ griji pentru ea. Træiﬂi astfel încât, dacæ a Doua
Venire ar fi mâine, sæ fiﬂi pregætiﬂi. Nimeni nu øtie când se va întâmpla acest
lucru... Responsabilitatea noastræ este sæ ne pregætim, sæ træim demni de
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prezenﬂa Salvatorului, sæ ne comportæm astfel încât sæ nu ne fie ruøine dacæ ar fi
ca El sæ vinæ printre noi. Acesta este un lucru greu în aceste zile øi în aceastæ eræ“
(Church News, 2 ian. 1999, pag. 2).
Elder Boyd K. Packer, din Cvorumul celor Doisprezece, a dat urmætorul sfat:
„Adolescenﬂii gândesc uneori: ’Ce rost are? În curând, lumea va fi aruncatæ în aer
øi se va sfârøi’. Acest sentiment izvoræøte din teamæ, nu din credinﬂæ. Nimeni nu
cunoaøte ora sau ziua (vezi D&L 49:7), dar sfârøitul nu poate veni pânæ când nu
vor fi împlinite toate scopurile Domnului. Tot ce am învæﬂat din revelaﬂii øi din
viaﬂæ mæ convinge cæ este timp, dar trebuie sæ-l folosiﬂi pregætindu-væ cu grijæ
pentru o viaﬂæ lungæ.
Într-o zi, veﬂi avea în faﬂæ adolescenﬂi, aøa cum sunteﬂi voi acum. Væ veﬂi confrunta
cu situaﬂiile cu care se confruntæ pærinﬂii voøtri astæzi. Mai târziu, væ veﬂi ræsfæﬂa
nepoﬂii iar ei, la rândul lor, îi vor ræsfæﬂa pe ai lor. Dacæ se va întâmpla ca cineva
sæ-øi încheie viaﬂa înainte de vreme, acesta este un motiv în plus sæ facæ lucrurile
aøa cum trebuie“ (în Conference Report, apr. 1989, pag. 72, sau Ensign, mai 1989,
pag. 59).
Concluzii

Arætaﬂi cæ Domnul ne-a revelat nouæ mai multe informaﬂii despre a Doua
Venire øi despre Mileniu decât oricærui alt grup din istoria lumii. Având aceste
informaﬂii, putem fi pregætiﬂi øi neclintiﬂi în neprihænire, în timp ce profeﬂiile
Sale se împlinesc de jur împrejurul nostru. Trebuie sæ aøteptæm cu neræbdare
momentul în care Salvatorul se va întoarce øi va începe domnia pæcii øi dreptæﬂii
din timpul Mileniului.
Depuneﬂi-væ mærturia despre adeværurile discutate în timpul lecﬂiei, aøa cum
sunteﬂi îndemnat de Spirit.

Idei suplimentare
pentru predare

Materialele urmætoare completeazæ planul lecﬂiei sugerat. Puteﬂi folosi una sau
ambele idei de mai jos în timpul lecﬂiei.
1. Pilda grâului øi a neghinei
Doctrinæ øi legæminte 86 furnizeazæ mai multe informaﬂii despre a Doua Venire.
În aceastæ secﬂiune, este consemnatæ o revelaﬂie pe care a primit-o Joseph Smith
pentru a clarifica unele pærﬂi ale pildei grâului øi neghinei. Salvatorul a spus
aceastæ pildæ la începutul slujirii Sale în viaﬂa muritoare (Matei 13:24–30).
• Revedeﬂi pilda din D&L 86 împreunæ cu membrii clasei. Ce reprezintæ
elementele acestei pilde?
Slujitori Domnului sunt semænætorii seminﬂei bune iar Satana øi cei ce-l urmeazæ
pe el sunt semænætorii seminﬂei de neghinæ. Sæmânﬂa bunæ îi reprezintæ pe cei
ce-L urmeazæ pe Isus iar neghina îi reprezintæ pe cei care sunt dominaﬂi de ræu.
Firele de grâu øi de neghinæ sunt læsate sæ creascæ împreunæ pânæ la sfârøitul
lumii. Atunci, cei drepﬂi vor fi adunaﬂi dintre cei pæcætoøi iar pæcætoøii vor fi arøi.
• Ce ne învaﬂæ aceastæ pildæ despre evenimentele legate de a Doua Venire?
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2. Prezentæri video
Dacæ dispuneﬂi de caseta video Teachings from the Doctrine and Covenants and
Church History (53933), puteﬂi prezenta unul dintre segmentele urmætoare sau
pe ambele.
„Nu fiﬂi tulburaﬂi“ (cinci minute). Acest segment îi poate ajuta pe membrii clasei
sæ înﬂeleagæ faptul cæ nu trebuie sæ fie înspæimântaﬂi sau tulburaﬂi de calamitæﬂile
care vor veni în ultimele zile. Dacæ hotærâﬂi sæ-l prezentaﬂi, faceﬂi acest lucru în a
treia parte a lecﬂiei.
„Acelea care sunt înﬂelepte“ (øase minute). Acest segment înfæﬂiøeazæ pilda
Salvatorului despre cele zece fecioare (Matei 25:1–13; vezi, de asemenea, D&L
45:56–59). Dacæ hotærâﬂi sæ-l prezentaﬂi, faceﬂi acest lucru în a treia parte a
lecﬂiei.
Înainte de a prezenta „Acelea care sunt înﬂelepte“, explicaﬂi cæ pilda celor zece
fecioare are la bazæ un vechi obicei de nuntæ iudaic. În vremea lui Isus, mirele øi
prietenii lui obiønuiau sæ însoﬂeascæ mireasa de la casa ei pânæ la casa mirelui.
Pe drum, prietenii miresei îi aøteptau sæ li se alæture. Când ajungeau la casa
mirelui, ei intrau în casæ pentru a participa la nuntæ. Aceste nunﬂi aveau loc,
de obicei, seara, aøa încât cei care o aøteptau pe mireasæ aveau cu ei mici læmpi
cu ulei. În pildæ, mirele Îl reprezintæ pe Salvator. Fecioarele îi reprezintæ pe
membrii Bisericii. Nunta reprezintæ a Doua Venire a Salvatorului. Uleiul din
læmpi reprezintæ pregætirea pentru a Doua Venire.
Dupæ ce prezentaﬂi segmentul, rugaﬂi-i pe membrii clasei sæ citeascæ D&L
45:56–59. Adresaﬂi apoi urmætoarea întrebare:
• Ce ne învaﬂæ aceste versete despre pregætirea pentru a Doua Venire a
Salvatorului?
Puteﬂi împærtæøi urmætoarele gânduri ale preøedintelui Spencer W. Kimball:
„În pildæ, uleiul poate fi cumpærat de la piaﬂæ. În viaﬂa noastræ, uleiul pregætirii
este adunat picæturæ cu picæturæ prin ducerea unei vieﬂi drepte. Participarea la
adunærile de împærtæøanie înmulﬂeøte uleiul din læmpile noastre, picæturæ cu
picæturæ de-a lungul anilor. Postul, rugæciunea în familie, învæﬂæmântul de acasæ,
controlul asupra poftelor trupeøti, predicarea Evangheliei, studiul scripturilor –
fiecare act de dedicare øi supunere înseamnæ o picæturæ adæugatæ rezervei
noastre. Manifestærile bunætæﬂii, plata darurilor øi a zeciuielii, gândurile øi faptele
caste, cæsætoria în legæmânt pentru eternitate – øi acestea contribuie, în mæsuræ
considerabilæ, la înmulﬂirea uleiului cu care ne putem reumple, la miezul nopﬂii,
læmpile golite“ (Faith Precedes the Miracle [1972], pag. 256).
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Cuvântul de înﬂelepciune:
„principiu cu o promisiune“

Scop

Sæ-i încurajeze pe membrii clasei sæ se supunæ sfatului cuprins în Cuvântul de
înﬂelepciune, precum øi altor sfaturi ale Domnului cu privire la sænætatea fizicæ.

Pregætire

1. Studiaﬂi, rugându-væ, urmætoarele scripturi øi alte materiale:
a. Doctrinæ øi legæminte 89 (Cuvântul de înﬂelepciune);
b. Doctrinæ øi legæminte 49:19–21; 59:15–21; 88:124 (scripturi suplimentare);
c. Our Heritage, paginile 25–26.
2. Revedeﬂi materialele pentru aceastæ lecﬂie din Îndrumarul de studiu pentru
membrii clasei (35686). Planificaﬂi moduri în care sæ faceﬂi referire la ele în
timpul lecﬂiei.
3. Rugaﬂi pe un membru al clasei sæ se pregæteascæ pentru a prezenta pe scurt
istoricul Cuvântului de înﬂelepciune (Our Heritage, paginile 25–26).
4. Puteﬂi aduce ilustraﬂii cu alimente reprezentative, pe care sæ le folosiﬂi în
partea a treia a acestei lecﬂii.

Sugestii pentru
desfæøurarea lecﬂiei
Activitate pentru
captarea atenﬂiei

În funcﬂie de situaﬂie, folosiﬂi activitatea urmætoare sau una proprie pentru a
începe lecﬂia.
Împærtæøiﬂi urmætoarea povestire relatatæ de preøedintele Gordon B. Hinckley:
„Îmi amintesc cæ un episcop mi-a vorbit despre o femeie care venise sæ obﬂinæ o
recomandare [pentru templu]. Când a fost întrebatæ dacæ respecta Cuvântul de
înﬂelepciune, ea a spus cæ bea uneori o ceaøcæ de cafea. Ea a spus: ’Frate episcop,
nu vei læsa ca acest lucru sæ mæ împiedice sæ merg la templu, nu-i aøa?’. La aceasta
el a ræspuns: ’Soræ, cu siguranﬂæ, dumneavoastræ sunteﬂi aceea care nu veﬂi læsa ca
o ceaøcæ de cafea sæ stea între dumneavoastræ øi casa Domnului’ (în Conference
Report, apr. 1990, pag. 67, sau Ensign, mai 1990, pag. 51).
Explicaﬂi cæ acest Cuvânt de înﬂelepciune este o lege simplæ, lipsitæ de complicaﬂii.
Mulﬂi oameni cunosc pericolele la care este expus trupul nostru prin nerespectarea
acestei legi. Este important sæ ne amintim aceste consecinﬂe dar, este, de asemenea,
important sæ ne amintim binecuvântærile fizice øi spirituale pe care le vom primi
pe mæsuræ ce ne vom supune Cuvântului de înﬂelepciune. În aceastæ lecﬂie, se
discutæ despre aceste mari promisiuni.

Discuﬂii øi aplicaﬂii
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Selectaﬂi, rugându-væ, materialul pentru lecﬂie care se potriveøte cel mai bine
nevoilor membrilor clasei. Încurajaﬂi-i pe membrii clasei sæ împærtæøeascæ
experienﬂe care au legæturæ cu principiile din scripturi pe care le discutaﬂi.

1. De ce a fost revelat Cuvântul de înﬂelepciune?
Explicaﬂi cæ Tatæl Ceresc ne-a dat trupurile cu un scop divin. Ele reprezintæ o parte
necesaræ a planului Sæu pentru progresul nostru etern. Datæ fiind importanﬂa lor,
Tatæl Ceresc ne-a dat responsabilitatea de a ne îngriji de ele. În dispensaﬂia
noastræ, ca øi în timpurile strævechi, El a revelat principii privind o sænætate bunæ
pentru a ne ajuta sæ ne pæstræm trupurile curate øi pure. Supunerea noastræ faﬂæ de
aceste principii reprezintæ un indiciu al dragostei noastre faﬂæ de El øi o expresie a
recunoøtinﬂei noastre.
Rugaﬂi pe membrul clasei desemnat sæ prezinte pe scurt istoricul Cuvântului de
înﬂelepciune din Our Heritage, paginile 25–26. Puteﬂi aræta ilustraﬂia Magazinul
lui Newel K. Whitney, de la pagina 142 din acest manual. Profetul Joseph Smith
a primit revelaﬂia despre Cuvântul de înﬂelepciune în acest magazin.
• Citiﬂi 1 Corinteni 3:16–17 øi 6:19–20 împreunæ cu membrii clasei. Potrivit
acestor versete, de ce este important ca noi sæ ne îngrijim de trupurile noastre?
(Explicaﬂi cæ trupurile noastre sunt temple øi sunt sfinte pentru Domnul.
Trebuie sæ le pæstræm pure pentru cæ ele sunt locurile în care locuiesc spiritele
noastre, care sunt vlæstare ale lui Dumnezeu. Faptul cæ ne respectæm trupurile
ca pe temple ale lui Dumnezeu dovedeøte mærturia noastræ despre faptul cæ noi
suntem copii ai lui Dumnezeu. De asemenea, în acest fel, trupurile noastre sunt
pæstrate pure pentru ca ele sæ poatæ fi locuinﬂe pentru Duhul Sfânt. Subliniaﬂi
faptul cæ modul în care ne îngrijim de trupurile noastre fizice ne influenﬂeazæ
spiritual.)
• Citiﬂi D&L 89:4 împreunæ cu membrii clasei. Ce ne învaﬂæ acest verset despre
motivele pentru care Domnul ne-a dat Cuvântul de înﬂelepciune? Care sunt
exemplele de „planuri øi intenﬂii rele... [din] inima conspiratorilor“ cu privire
la substanﬂele dæunætoare menﬂionate în Cuvântul de înﬂelepciune? (Printre
exemple se numæræ informaﬂiile eronate furnizate de reclame potrivit cærora
folosirea acestor substanﬂe este însoﬂitæ de fericire øi succes.)
• În ce fel este Cuvântul de înﬂelepciune o manifestare a dragostei lui Dumnezeu
pentru noi? În ce fel este el o manifestare a chemærii lui Joseph Smith ca profet
øi væzætor? (Explicaﬂi cæ Domnul a revelat profetului Joseph Smith Cuvântul de
înﬂelepciune cu mult timp înainte ca exactitatea principiilor pe care le cuprinde sæ
fie doveditæ în totalitate de studii øtiinﬂifice. Aceastæ revelaﬂie a anticipat consumul
în exces, din vremurile actuale, a substanﬂelor dæunætoare trupului. Ea ne
avertizeazæ øi ne protejeazæ împotriva anumitor probleme din zilele noastre.)
2. Sfatul Domnului cu privire la ce nu este bun pentru trup
Notæ pentru învæﬂætor: În timp ce predaﬂi a doua øi a treia parte a lecﬂiei, concentraﬂivæ atenﬂia asupra principiilor de bazæ ale sænætæﬂii revelate de Domnul. Evitaﬂi sæ
discutaﬂi despre obiceiuri excentrice legate de sænætate, diete speciale øi alte feluri
de alimente øi bæuturi. Subliniaﬂi cæ Domnul nu a specificat tot ce trebuie sau nu
trebuie sæ consumæm. „O astfel de revelaﬂie nu este necesaræ“, a spus preøedintele
Joseph Fielding Smith. Cuvântul de înﬂelepciune este legea fundamentalæ. Ne aratæ
calea øi ne dæ instrucﬂiuni ample cu privire la alimente øi bæuturæ... Dacæ urmæm
cu onestitate ce este scris cu ajutorul Spiritului Domnului... vom øti ce este bun øi
ce este ræu pentru trup“ („Your Question: The Word of Wisdom“, Improvement Era,
febr. 1956, pag. 78–79).
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Scrieﬂi pe tablæ Nu este pentru trup øi referinﬂele din scripturi de mai jos. Citiﬂi
fiecare referinﬂæ din scripturi împreunæ cu membrii clasei. Apoi, enumeraﬂi pe
tablæ substanﬂele pe care le descriu.
a. D&L 89:5–7. (Vin sau bæuturi tari.)
b. D&L 89:8. (Tutun.)
c. D&L 89:9. (Bæuturi fierbinﬂi, definite a fi ceaiul øi cafeaua.)
Explicaﬂi cæ, pe lângæ aceste substanﬂe, noi nu trebuie:
a. sæ folosim nici o substanﬂæ care conﬂine droguri interzise;
b. sæ folosim vreo substanﬂæ care creeazæ dependenﬂæ, cu excepﬂia situaﬂiei în care
ne aflæm în grija unui medic competent;
c. sæ folosim în alte scopuri reﬂetele medicale øi medicamentele.
• Care sunt consecinﬂele consumului acestor substanﬂe dæunætoare? (Discutaﬂi
despre consecinﬂele fizice øi spirituale. În urmætoarele paragrafe referitoare la
alcool øi tutun gæsiﬂi astfel de exemple. Dacæ predaﬂi tinerilor, puteﬂi folosi
broøura Pentru întærirea tineretului, paginile 36–37 [36550].)
Prima Preøedinﬂie a declarat: „Îmbætaﬂi cu bæuturi tari, bærbaﬂii îøi pierd raﬂiunea;
capacitatea de a gândi le este distrusæ; judecata øi viziunea dispar... Alcoolul a
adus mai multæ durere øi suferinﬂæ, a frânt mai multe inimi, a distrus mai multe
cæmine, a comis mai multe crime, a umplut mai multe sicrie decât toate
ræzboaiele prin care a trecut lumea“ (în Conference Report, oct. 1942, pag. 8).
În fiecare an, folosirea tutunului are ca rezultat aproape 25 de milioane de
morﬂi premature în întreaga lume. Folosirea tutunului face milioane de victime
nevinovate. De exemplu, femeile gravide care fumeazæ inhaleazæ substanﬂe
toxice care afecteazæ dezvoltarea fætului, aducând suferinﬂæ unui numær de
aproximativ 3 milioane de copii în fiecare an. Aceøti copii au o greutate mai
micæ la naøtere øi existæ un risc mai mare ca ei sæ aibæ probleme neurologice,
întârzieri în dezvoltarea intelectualæ øi sæ decedeze prematur. Alte victime
nevinovate sunt nefumætorii, care inhaleazæ fumul de la ﬂigærile altora. Rata
bolilor cæilor respiratorii este mult mai mare printre aceste persoane decât
printre cele care nu inhaleazæ fumul de la ﬂigærile altora øi riscul ca ele sæ moaræ
de cancer la plæmâni este de trei ori mai mare decât în cazul celei de a doua
categorii. Tabacul færæ fum creeazæ tot atâta dependenﬂæ ca øi ﬂigærile iar riscul
ca cei care folosesc tabacul færæ fum sæ se îmbolnæveascæ de cancer este de 50
de ori mai mare decât în cazul celor care nu folosesc tabacul (Vezi James O.
Mason, „I Have a Question“, Ensign, sept. 1986, pag. 59–61).
• Folosirea substanﬂelor interzice de Cuvântul de înﬂelepciune este în continuæ
creøtere în multe pærﬂi ale lumii, mai ales printre tineri. În ce fel îi ispitesc
reclamele pe oameni sæ foloseascæ aceste substanﬂe? (Discutaﬂi despre mesajele
false ale unor astfel de reclame.) În ce fel îi ispitesc prietenii øi alte persoane pe
oameni sæ foloseascæ aceste substanﬂe? (Puteﬂi discuta despre cum se poate
rezista îndemnurilor de felul: „Doar un pic nu-ﬂi va face ræu“, „Doar o datæ
nu-ﬂi va face ræu“, „Toﬂi ceilalﬂi fac asta“ øi „Nimeni nu va øti“.) Care sunt alte
moduri în care oamenii sunt ispitiﬂi sæ foloseascæ aceste substanﬂe?
• Cum pot face ræu încælcærile, aparent mici, ale Cuvântului de înﬂelepciune?
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• Cum ne putem întæri împotriva ispitelor de a folosi substanﬂe dæunætoare?
(Invitaﬂi-i pe membrii clasei sæ relateze experienﬂe în care au rezistat ispitei de
a încælca Cuvântul de înﬂelepciune. Cum se pot ajuta tinerii unii pe alﬂii sæ se
supunæ Cuvântului de înﬂelepciune?
• Cum pot pærinﬂii sæ-øi înveﬂe, în mod eficient, copiii despre Cuvântul de
înﬂelepciune øi cum îi pot ajuta sæ se supunæ lui?
• Substanﬂele dæunætoare care sunt interzise de Cuvântul de înﬂelepciune provoacæ dependenﬂæ. De ce este periculoasæ dependenﬂa de aceste substanﬂe? Cum
pot oamenii sæ înfrângæ dependenﬂa de droguri øi alte substanﬂe dæunætoare?
Subliniaﬂi cæ existæ speranﬂæ pentru oamenii care luptæ împotriva dependenﬂei.
Pentru a învinge dependenﬂa este nevoie, de obicei, de o mare dorinﬂæ personalæ
de a face aceasta øi de disciplinæ, însoﬂite de pocæinﬂæ øi de ajutorul Domnului.
Familia, prietenii øi conducætorii din Bisericæ pot veni în ajutor iar, în unele
situaﬂii, ar putea fi necesaræ asistenﬂæ de specialitate. Invitaﬂi-i pe membrii clasei
sæ împærtæøeascæ exemple în care oamenii au învins dependenﬂa de substanﬂe
dæunætoare.
3. Sfatul Domnului cu privire la ce este bun pentru trup
Scrieﬂi pe tablæ Bun pentru trup øi referinﬂele din scripturi de mai jos. Citiﬂi fiecare
referinﬂæ din scripturi împreunæ cu membrii clasei. Rezumaﬂi-o apoi alæturi de
referinﬂæ. Dacæ aveﬂi ilustraﬂii cu alimente reprezentative, expuneﬂi-le acum
(vezi „Pregætire“, punctul 4).
a. D&L 89:10. (Verdeﬂuri – legume øi plante hrænitoare.)
b. D&L 89:11. (Fructe.)
c. D&L 89:12; vezi, de asemenea, D&L 49:19. (Carne de animale øi pæsæri.)
d. D&L 89:14–17. (Cereale.)
e. D&L 88:124. (Sæ ne culcæm devreme øi sæ ne sculæm devreme – dormind bine.)
• Ce înseamnæ sæ foloseøti alimentele „cu prudenﬂæ“? (D&L 89:11; vezi, de
asemenea, D&L 59:18–20; ræspunsurile ar putea fi cæ trebuie sæ consumæm
alimente care ne hrænesc trupurile øi cæ trebuie sæ fim ponderaﬂi în ceea ce
priveøte felul øi cantitatea de alimente pe care o consumæm). Ce înseamnæ
sæ foloseøti alimentele „cu recunoøtinﬂæ“? (D&L 89:11.) Cum Îi putem aræta
Domnului recunoøtinﬂa noastræ pentru hrana pe care ne-o dæ?
• Ce îndrumæri a dat Domnul cu privire la consumul de carne? (Vezi D&L
89:12; vezi, de asemenea, 49:19, 21.) Ce îndrumæri a dat Domnul cu privire
la consumul de cereale? (Vezi D&L 89:14, 16.)
• Ce sfat ne-a dat Domnul cu privire la somn? (Vezi D&L 88:124.) În ce fel ne
influenﬂeazæ, fizic øi spiritual, un somn corespunzætor?
Preøedintele Brigham Young a spus: „În loc sæ munceascæ într-o zi cât în douæ,
înﬂelepciunea le dicteazæ [sfinﬂilor] cæ, dacæ doresc o viaﬂæ lungæ øi sænætate, ei
trebuie, dupæ efort, sæ-øi lase trupurile sæ se odihneascæ înainte de a fi complet
epuizate. Când sunt epuizaﬂi, unii susﬂin cæ au nevoie de stimulente... Dar,
în locul acestor feluri de stimulente, ei ar trebui sæ se refacæ prin odihnæ“
(Discourse of Brigham Young, sel. John A. Widtsoe [1941], pag. 187).
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4. Binecuvântæri promise pentru supunerea faﬂæ de Cuvântul de înﬂelepciune
Domnul a revelat Cuvântul de înﬂelepciune ca fiind un „principiu cu promisiune“
(D&L 89:3). Scrieﬂi pe tablæ Binecuvântæri promise øi referinﬂele din scripturi de
mai jos. Citiﬂi fiecare referinﬂæ din scripturi împreunæ cu membrii clasei. Scrieﬂi
apoi fiecare promisiune lângæ referinﬂæ.
a. D&L 89:18. (Sænætate fizicæ.)
b. D&L 89:19. (Înﬂelepciune øi mari comori de cunoøtinﬂe.)
c. D&L 89:20. (Capacitatea de a alerga øi a nu obosi, de a umbla øi a nu osteni.)
d. D&L 89:21. (Apærare împotriva îngerului nimicitor.)
• Cum aﬂi fost binecuvântaﬂi pe mæsuræ ce v-aﬂi supus Cuvântului de
înﬂelepciune? (Invitaﬂi membri ai clasei sæ vorbeascæ despre binecuvântærile
fizice øi spirituale pe care le-au primit.)
Puteﬂi aræta cæ aceia care se supun Cuvântului de înﬂelepciune vor træi, în
general, mai mult øi calitatea vieﬂii lor va fi mai bunæ decât dacæ nu i s-ar
supune. Totuøi, unele persoane suferæ de boli grave sau infirmitæﬂi în ciuda
faptului cæ se supun Cuvântului de înﬂelepciune. Explicaﬂi faptul cæ aceste
persoane pot primi binecuvântærile spirituale ale supunerii faﬂæ de Cuvântul
de înﬂelepciune, chiar dacæ infirmitæﬂile lor fizice continuæ sæ existe. Mai mult,
promisiunile Domnului sunt pentru eternitate øi aceia care nu primesc toate
binecuvântærile promise în aceastæ viaﬂæ le vor primi în cea urmætoare.
• În ce moduri ne poate ajuta supunerea faﬂæ de Cuvântul de înﬂelepciune sæ
„gæsi[m] înﬂelepciune øi mari comori de cunoøtinﬂe, chiar comori ascunse“?
(D&L 89:19.) (Discutaﬂi despre cum poate mæri capacitatea intelectualæ a
unei persoane supunerea faﬂæ de Cuvântul de înﬂelepciune? Discutaﬂi, de
asemenea, despre modul în care aceasta ajutæ o persoanæ sæ primeascæ comori
de cunoøtinﬂe spirituale, cum ar fi mærturia, cunoaøterea adeværurilor divine,
revelaﬂie personalæ, binecuvântæri patriarhale øi rânduielile øi legæmintele din
templu.)
Elder Boyd K. Packer, din Cvorumul celor Doisprezece, a spus: „Am ajuns sæ
øtiu... cæ un scop fundamental al Cuvântului de înﬂelepciune are legæturæ cu
revelaﬂia... Dacæ cineva ’sub influenﬂa’ [substanﬂelor dæunætoare] nu poate sæ
asculte o discuﬂie simplæ, cum ar putea acea persoanæ sæ ræspundæ îndemnurilor
spirituale care fac apel la cele mai delicate simﬂuri ale lor? Oricât de preﬂios este
Cuvântul de înﬂelepciune ca lege a sænætæﬂii, acesta ar putea fi mult mai preﬂios
pentru spiritul dumneavoastræ decât pentru trup“ (în Conference Report, oct.
1979, pag. 28–29, sau Ensign, nov. 1979, pag. 20).
• Cum poate fi pusæ în practicæ promisiunea Domnului din D&L 89:20, din
punct de vedere fizic, în cazul nostru? Cum poate fi pusæ în practicæ sub
aspect psihic øi emoﬂional în cazul nostru? (Ræspunsurile ar putea fi cæ vom
avea o mai mare tærie psihicæ øi emoﬂionalæ, stæpânire de sine øi încredere în
forﬂele proprii. Cum poate fi pusæ în practicæ aceastæ promisiune, din punct
de vedere spiritual, în cazul nostru? (Vezi Evrei 12:1–3. Ræspunsurile le-ar
putea include øi pe acela cæ vom avea o mai mare tærie sæ rezistæm ispitei
øi sæ „alergæm cu stæruinﬂæ în alergarea“ cætre viaﬂa eternæ.)
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• Cum poate fi pusæ în practicæ promisiunea Domnului din D&L 89:21 în cazul
nostru?
Explicaﬂi cæ, în vremurile de demult, chiar înainte de exodul copiilor lui
Israel din Egipt, îngerul nimicitor a trecut pe lângæ întâii næscuﬂi ai israeliﬂilor
pentru cæ oamenii s-au supus profetului Moise øi øi-au marcat uøile cu sânge
de miel (Exodul 12). La fel, când „[umblæm] în supunere faﬂæ de porunci“,
inclusiv faﬂæ de Cuvântul de înﬂelepciune, îngerul nimicitor va trece pe lângæ
noi, însemnând cæ vom fi salvaﬂi de la moarte spiritualæ øi binecuvântaﬂi cu
viaﬂæ eternæ prin sângele ispæøitor al lui Isus Hristos. (Vezi Boyd K. Packer, în
Conference Report, apr. 1996, pag. 24, sau Ensign, mai 1996, pag. 19.)
Concluzii

Idei suplimentare
pentru predare

Subliniaﬂi cæ Domnul ne-a dat Cuvântul de înﬂelepciune pentru cæ ne iubeøte øi
este preocupat de bunæstarea noastræ spiritualæ øi fizicæ. Explicaﬂi cæ acest Cuvânt
de înﬂelepciune este mai mult decât un cod al sænætæﬂii fizice; este øi o cheie cætre
mari binecuvântæri spirituale. Propuneﬂi ca membrii clasei sæ evalueze dacæ îøi
trateazæ propriile trupuri respectând sfatul Domnului referitor la sænætate.
Depuneﬂi mærturie cæ, atunci când respectæm acest sfat, Domnul îøi va îndeplini
promisiunile de a ne binecuvânta din punct de vedere fizic øi spiritual.

Puteﬂi folosi una sau mai multe dintre urmætoarele idei pentru a completa planul
lecﬂiei sugerat.
1. Respectarea Cuvântului de înﬂelepciune ar rezolva problemele economice
ale lumii
• Preøedintele Heber J. Grant, al øaptelea preøedinte al Bisericii, ne-a învæﬂat:
„Cuvântul de înﬂelepciune... ar rezolva problemele economice... ale fiecærei...
ﬂæri, dacæ ar fi respectat de oamenii din întreaga lume“ (în Conference Report,
apr. 1936, pag. 48). Credeﬂi cæ este posibil?
Gândiﬂi-væ la terenul, banii øi alte resurse care sunt folosite pentru a produce
substanﬂe dæunætoare, a le face reclamæ, a le cumpæra øi a trata consecinﬂele
folosirii lor. De exemplu, în 1985, costul asistenﬂei în domeniul sænætæﬂii,
în America, øi pierderile în domeniul productivitæﬂii provocate de folosirea
tabacului au fost de aproximativ 65 de miliarde de dolari (vezi Ensign,
sept. 1986, pag. 61). Costurile de producﬂie øi folosire a alcoolului sunt,
de asemenea, foarte mari. Gândiﬂi-væ la potenﬂialul impact economic al
utilizærii acestor resurse în scopuri benefice øi nu distructive.
2. Respectarea Cuvântului de înﬂelepciune implicæ avantaje suplimentare
Specialiøtii în cercetæri sociale au constatat cæ membrii Bisericii, care træiesc
potrivit Evangheliei, inclusiv potrivit Cuvântului de înﬂelepciune, au mai multe
øanse decât alﬂii sæ fie fericiﬂi în cæsætorie øi mulﬂumiﬂi de viaﬂa de familie.
Probabilitatea ca ei sæ se implice în relaﬂii sexuale înainte de cæsætorie sau în
afara cæsætoriei, sæ devinæ depresivi, sæ se implice în infracﬂiuni øi sæ aibæ
comportamente nepotrivite sau antisociale este mai micæ. (Vezi Robert L. Millet
øi Noel B. Reynolds, Latter-day Christianity: 10 Basic Issues [broøuræ, 1998], pag.
46–47.)
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3. Respectarea Cuvântului de înﬂelepciune îi ajutæ pe misionari sæ
propovæduiascæ cu putere
Supunerea faﬂæ de Cuvântul de înﬂelepciune a ajutat un misionar într-un mod
neaøteptat. În timp ce propovæduia despre Cuvântul de înﬂelepciune unui
bærbat, acesta l-a privit în ochi øi a întrebat: „Vrei sæ spui cæ nu ai încercat
niciodatæ drogurile, cæ nu ai fumat o ﬂigaræ øi nu ai gustat alcool sub nici o
formæ?“. Misionarul l-a privit direct pe bærbat øi a rostit cu un glas puternic:
„Nu, domnule. Niciodatæ“.
Mai târziu, misionarul a descris experienﬂa pe care a træit-o apoi: „Am fost stræbætut
de o putere în acel moment øi am øtiut de ce respectasem întotdeauna Cuvântul
de înﬂelepciune. Sunt recunoscætor cæ, atunci când am ajuns în acel moment al
vieﬂii mele, am fost în stare sæ depun o mærturie puternicæ despre importanﬂa
Cuvântului de înﬂelepciune pentru cæ mæ supusesem lui întotdeauna“.
4. „Nu alerga mai repede sau nu lucra mai mult decât ai tu tæria“ (D&L 10:4)
• Ce sfat a dat Domnul lui Joseph Smith în D&L 10:4? (Vezi, de asemenea,
Mosia 4:27.) Cum poate fi pus în practicæ acest sfat în cazul sænætæﬂii noastre?
Care sunt pericolele pe care le implicæ neglijarea acestui sfat?
5. Tatuaje øi perforarea diferitelor pærﬂi ale trupului
Apostolul Pavel ne-a învæﬂat cæ trupurile noastre sunt sfinte pentru Domnul øi
cæ ele sunt temple în care poate locui Duhul Sfânt (1 Corinteni 3:16; 6:19–20).
Aøa cum nu trebuie sæ ne pângærim trupurile consumând substanﬂe dæunætoare,
tot aøa nu trebuie sæ pângærim partea exterioaræ cu tatuaje sau prin perforare.
Astfel de modificæri pot avea consecinﬂe fizice, sociale øi spirituale negative.
(Vezi David A. Burton, „I Have a Question“, Ensign, febr. 1999, pag. 52–53.)
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Scop

Sæ îi încurajeze pe membrii clasei sæ înveﬂe „prin studiu øi, de asemenea, prin
credinﬂæ“ de-a lungul întregii lor vieﬂi (D&L 88:118).

Pregætire

1. Studiaﬂi, rugându-væ, scripturile din aceastæ lecﬂie.
2. Revedeﬂi materialele pentru aceastæ lecﬂie din Îndrumarul de studiu pentru membrii
clasei (35686). Planificaﬂi moduri în care sæ faceﬂi referire la ele în timpul lecﬂiei.
3. Dacæ folosiﬂi activitatea pentru captarea atenﬂiei, rugaﬂi un membru al clasei sæ
se pregæteascæ sæ împærtæøeascæ una sau douæ experienﬂe personale care aratæ
binecuvântærile studiului în aceastæ viaﬂæ.

Sugestii pentru
desfæøurarea lecﬂiei
Activitate pentru
captarea atenﬂiei

În funcﬂie de situaﬂie, folosiﬂi activitatea urmætoare sau una proprie pentru a
începe lecﬂia.
Rugaﬂi un membru al clasei sæ vorbeascæ, pe scurt, despre binecuvântærile
studiului în viaﬂa sa (vezi „Pregætire“, punctul 3).
Dupæ ce membrul clasei vorbeøte despre aceasta, explicaﬂi cæ, în aceastæ lecﬂie,
se discutæ despre importanﬂa studiului în întreaga noastræ viaﬂæ.

Discuﬂii øi aplicaﬂii

Selectaﬂi, rugându-væ, materialul pentru lecﬂie care se potriveøte cel mai bine
nevoilor membrilor clasei. Încurajaﬂi-i pe membrii clasei sæ împærtæøeascæ
experienﬂe referitoare la studiu.
1. Øcoala profeﬂilor ne asiguræ un model pe care sæ-l urmæm atunci când
studiem
Arætaﬂi cæ, în aceastæ dispensaﬂie, Domnul a pus un mare accent pe necesitatea
învæﬂæmântului spiritual øi temporal.
Domnul l-a instruit pe profetul Joseph Smith sæ creeze o Øcoalæ a profeﬂilor în
Kirtland, Ohio. Øcoala profeﬂilor a început sæ funcﬂioneze în luna ianuarie a
anului 1833 într-o cameræ micæ, aflatæ deasupra magazinului lui Newel K.
Whitney din Kirtland (vezi ilustraﬂia de la pagina 142). În aceastæ øcoalæ,
conducætorii Bisericii au fost instruiﬂi despre doctrina Evangheliei, treburile
Bisericii øi alte lucruri. Ei trebuia sæ se pregæteascæ pentru conducerea Bisericii
øi pentru slujire misionaræ (D&L 88:77–80).
Aceste adunæri au asigurat cadrul unor experienﬂe spirituale øi a unor profunde
discuﬂii despre principiile Evangheliei. Au fost primite mai multe revelaﬂii. Istoria
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Bisericii consemneazæ faptul cæ „marea bucurie øi satisfacﬂia stræluceau pe feﬂele
participanﬂilor la Øcoala profeﬂilor øi a sfinﬂilor datoritæ lucrurilor revelate øi...
progresului în cunoaøterea lui Dumnezeu“ (History of the Church, 1:334).
• Ce prilejuri de a învæﬂa ni se oferæ la bisericæ? Ce putem face pentru a fi mai
pregætiﬂi sæ învæﬂæm în timpul adunærilor Bisericii?
• Citiﬂi D&L 88:122–125 împreunæ cu membrii clasei. Ce a poruncit Domnul
fraﬂilor de la Øcoala profeﬂilor sæ facæ? Ce le-a poruncit El sæ nu facæ? (Scrieﬂi
pe tablæ ræspunsurile membrilor clasei.) Ce putem învæﬂa din aceste versete
despre modul în care sæ ne învæﬂæm unii pe alﬂii? Ce spun aceste versete
despre modul în care trebuie sæ învæﬂæm unul de la altul?

Magazinul lui Newel K. Whitney and Company Øcoala profeﬂilor îøi desfæøura cursurile într-o
cameræ micæ aflatæ deasupra acestui magazin din Kirtland, Ohio. Revelaﬂia care a devenit cunoscutæ
sub numele de Cuvântul de înﬂelepciune (D&L 89), precum øi alte revelaﬂii, au fost primite aici.

2. Noi trebuie sæ învæﬂæm „prin studiu øi, de asemenea, prin credinﬂæ“
• Citiﬂi D&L 88:118 împreunæ cu membrii clasei. De ce sunt studiul øi credinﬂa,
împreunæ, necesare în eforturile noastre de a învæﬂa? (Vedeﬂi citatele de mai
jos.) În ce fel ne sporeøte credinﬂa capacitatea de a învæﬂa? Care sunt pericolele
studiului færæ credinﬂa în Dumnezeu øi supunerea faﬂæ de poruncile Sale?
(Vezi 2 Timotei 3:7; 2 Nefi 9:28–29.)
Preøedintele Marion G. Romney, din Prima Preøedinﬂie, a spus: „Eu cred în
studiu. Eu cred cæ oamenii învaﬂæ multe prin studiu... Cred, de asemenea, øi
øtiu cæ învæﬂarea prin studiu este mult acceleratæ de credinﬂæ“ (Learning for
the Eternities, comp. George J. Romney [1977], pag. 72).
• Pe lângæ studiul Evangheliei, noi trebuie sæ cæutæm sæ ne însuøim cunoøtinﬂe
øi din alte domenii, cum ar fi istorie, øtiinﬂe øi literaturæ bunæ. În ce fel v-a
îmbogæﬂit viaﬂa studiul unor astfel de materii?
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• Care dintre cunoøtinﬂe sunt cele mai valoroase? Care ar trebui sæ fie relaﬂia
dintre învæﬂarea Evangheliei øi studiul în alte domenii?
Preøedintele John Taylor, al treilea preøedinte al Bisericii, a spus: „Noi trebuie sæ
promovæm învæﬂæmântul øi informaﬂia de orice fel; sæ cultivæm gusturi literare
iar oamenii cu talent literar øi øtiinﬂific trebuie sæ-øi sporeascæ talentul; øi toﬂi
oamenii trebuie sæ-øi sporeascæ darurile pe care Dumnezeu le-a dat lor... Dacæ
existæ ceva bun øi demn de laudæ în eticæ, religie, øtiinﬂæ sau orice menit sæ-l
înalﬂe øi sæ-l înnobileze pe om, noi vom susﬂine aceasta. Dar, din toate câte le
putem dobândi, noi dorim sæ dobândim înﬂelegere, acea înﬂelegere care vine de
la Dumnezeu“ (The Gospel Kingdom, sel. G. Homer Durham [1943], pag. 277).
În timpul slujirii în Cvorumul celor Doisprezece, elder Gordon B. Hinckley a
rostit o cuvântare în care a citat îndemnul Salvatorului: „Învæﬂaﬂi de la Mine“
(Matei 11:29). Apoi, el a spus: „Aø dori sæ væ propun sæ urmaﬂi acest îndemn
dat de Fiul lui Dumnezeu. În toatæ învæﬂætura dumneavoastræ, învæﬂaﬂi de la
El. În tot studiul vostru, cæutaﬂi cunoaøtere de la Învæﬂætor. Aceastæ cunoaøtere
va completa, într-un mod minunat, pregætirea laicæ pe care o primiﬂi øi va da
sens vieﬂii dumneavoastræ øi væ va modela caracterul, ceea ce nu aﬂi putea
obﬂine în alt fel“ (în Conference Report, oct. 1964, pag. 118, sau Improvement
Era, dec. 1964, pag. 1092).
• În ce fel aﬂi constatat cæ aceastæ cunoaøtere a lucrurilor de la Dumnezeu este
cel mai important fel de cunoaøtere?
3. Trebuie sæ continuæm sæ învæﬂæm întreaga viaﬂæ
Arætaﬂi cæ Domnul øi profeﬂii Lui au subliniat întotdeauna importanﬂa
învæﬂæturii. Trebuie sæ continuæm sæ învæﬂæm întreaga viaﬂæ.
Elder Russell M. Nelson, din Cvorumul celor Doisprezece, a spus: „Datæ fiind
consideraﬂia noastræ sacræ pentru orice intelect uman, noi consideræm cæ
obﬂinerea unei educaﬂii este o responsabilitate religioasæ... Creatorul nostru se
aøteaptæ ca fiii øi fiicele Sale de pretutindeni sæ se educe“ (în Conference Report,
oct. 1992, pag. 5, sau Ensign, nov. 1992, pag. 6).
Scrieﬂi urmætoarele întrebæri pe tablæ:
De ce trebuie sæ învæﬂæm?

Ce trebuie sæ învæﬂæm?

Cum putem sæ învæﬂæm?

Citiﬂi urmætoarele pasaje din scripturi împreunæ cu membrii clasei. Rugaﬂi-i pe
membrii clasei sæ caute ræspunsurile la întrebærile de pe tablæ. Scrieﬂi
ræspunsurile lor sub întrebærile cærora le corespund.
D&L 6:7

D&L 88:76–80, 118

D&L 130:18–19

D&L 11:21–22

D&L 90:15

D&L 131:6

D&L 19:23

D&L 93:36–37, 53

D&L 136:32–33

• De ce credeﬂi cæ ni se porunceøte sæ învæﬂæm despre atât de multe lucruri?
Preøedintele Gordon B. Hinckley i-a învæﬂat pe tineri despre valoarea
educaﬂiei: „Este atât de important ca voi, tineri bæieﬂi øi tinere fete, sæ învæﬂaﬂi
cât de mult puteﬂi. Domnul a spus foarte clar cæ poporul sæu trebuie sæ
dobândeascæ toate cunoøtinﬂele despre ﬂæri, împæræﬂii øi lucruri ale lumii prin
procesul educaﬂiei, chiar prin studiu øi prin credinﬂæ. Educaﬂia este cheia care
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væ va deschide poarta øanselor. Meritæ sæ faceﬂi sacrificii pentru ea. Meritæ sæ
munciﬂi pentru ea øi, dacæ væ educaﬂi mintea øi mâinile, veﬂi fi capabili sæ
aduceﬂi o contribuﬂie importantæ în societatea din care faceﬂi parte øi veﬂi fi
capabili sæ aduceﬂi onoare Bisericii ai cærei membru sunteﬂi. Dragii mei fraﬂi
tineri øi dragele mele surori tinere, profitaﬂi de fiecare ocazie pe care o aveﬂi
de a væ desævârøi educaﬂia pe care v-o puteﬂi permite iar dumneavoastræ, taﬂi
øi mame, încurajaﬂi-væ fiii øi fiicele sæ dobândeascæ o educaﬂie care le va
binecuvânta vieﬂile“ („Inspirational Thoughts“, Ensign, iun. 1999, pag. 4).
• Ce posibilitæﬂi ne oferæ instituﬂiile de învæﬂæmânt pentru a ne completa
educaﬂia? (Ræspunsurile pot fi: øcoli generale, øcoli de meserii, licee øi
universitæﬂi.) Care sunt beneficiile pe care ni le aduce în viaﬂæ educaﬂia în
instituﬂiile de învæﬂæmânt? Ce putem face pentru a folosi mai din plin ocaziile
de a ne completa educaﬂia în instituﬂii de învæﬂæmânt?
• Preøedintele Brigham Young a spus: „Educaﬂia noastræ trebuie sæ fie de naturæ
sæ ne dezvolte intelectul øi sæ ne pregæteascæ pentru a fi mai utili; sæ ne dea
posibilitatea sæ oferim o mai mare slujire familiei umane“ (Discourses of
Brigham Young, sel. John A. Widtsoe [1941], 255). Cum ne poate ajuta educaﬂia
sæ ne slujim familia? Cum ne poate ajuta educaﬂia sæ slujim altora? Cum ne
poate ajuta educaﬂia în eforturile noastre de a contribui la clædirea împæræﬂiei
lui Dumnezeu? Invitaﬂi-i pe membrii clasei sæ împærtæøeascæ experienﬂe în care
educaﬂia pe care au dobândit-o i-a ajutat în eforturile lor de a sluji.
• Citiﬂi D&L 90:15 împreunæ cu membrii clasei. În ce fel a devenit mai bogatæ
viaﬂa dumneavoastræ prin studierea cærﬂilor bune?
• Care sunt responsabilitæﬂile pærinﬂilor cu privire la educaﬂia copiilor lor? (Vezi
D&L 68:25–28. Subliniaﬂi cæ pærinﬂii au responsabilitatea de a-i ajuta pe copiii
lor sæ înveﬂe Evanghelia. Pærinﬂii trebuie sæ-i înveﬂe, de asemenea, sæ-øi formeze
deprinderi, cum ar fi sæ-øi pæstreze sænætatea, sæ munceascæ cu sârguinﬂæ, sæ se
înﬂeleagæ cu alﬂii, sæ gestioneze banii øi sæ dobândeascæ o bunæ educaﬂie.)
• Cum pot pærinﬂii sæ-i încurajeze pe copii sæ-øi dezvolte dragostea pentru
învæﬂæturæ care sæ dureze întreaga viaﬂæ?
În timpul slujirii în Cvorumul celor Doisprezece, elder Gordon B. Hinckley a
subliniat cât este de important sæ-i încurajæm pe copii sæ citeascæ: „Øtiﬂi cæ vor
citi copiii dumneavoastræ. Vor citi cærﬂi øi vor citi reviste øi ziare. Cultivaﬂi-le
gustul pentru ce este mai bun. Citiﬂi-le, când sunt foarte mici, povestirile
mæreﬂe care au devenit nemuritoare datoritæ virtuﬂilor pe care le promoveazæ.
Prezentaﬂi-le cærﬂi bune. Læsaﬂi un colﬂ în casa dumneavoastræ, oricât de mic,
în care ei sæ poatæ vedea mæcar câteva cærﬂi de genul celor care au hrænit
atâtea minﬂi renumite“ (în Conference Report, oct. 1975, pag. 57, sau Ensign,
nov. 1975, pag. 39).
Preøedintele Thomas S. Monson ne-a reamintit cæ micuﬂii pot înﬂelege
învæﬂæturile din scripturi: „Însemnul unui cæmin fericit este descoperit când
cæminul este o bibliotecæ de învæﬂæturæ... Domnul ne-a sfætuit: ’Cæutaﬂi cuvintele
de înﬂelepciune în cele mai bune cærﬂi; cæutaﬂi sæ învæﬂaﬂi, chiar prin studiu øi, de
asemenea, prin credinﬂæ’ (D&L 88:118). Lucrærile canonice oferæ biblioteca de
învæﬂæturæ de care vorbesc. Trebuie sæ fim atenﬂi sæ nu subestimæm capacitatea
copiilor de a citi øi de a înﬂelege cuvântul lui Dumnezeu“ (în Conference Report,
oct. 1988, pag. 81–82, sau Ensign, nov. 1988, pag. 70).
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Dacæ doriﬂi sæ discutaﬂi mai detaliat despre învæﬂarea copiilor, puteﬂi apela la
paginile 127–143 din Teaching, No Greater Call (36123), ediﬂia 1999. Lecﬂia 45
din acest manual se referæ la responsabilitatea pærinﬂilor de a preda copiilor lor.
• Ce fel de lecturi trebuie sæ evitæm?
Preøedintele Ezra Taft Benson, din Cvorumul celor Doisprezece, ne-a învæﬂat:
„Astæzi, cu abundenﬂa de cærﬂi care existæ, marca omului cu adeværat educat
este sæ øtie ce sæ nu citeascæ... Hræniﬂi-væ mintea numai cu ce este mai bun.
Aøa cum l-a sfætuit mama sa pe John Wesley: Evitæ tot ce îﬂi slæbeøte raﬂiunea,
tot ce îﬂi afecteazæ sensibilitatea conøtiinﬂei, tot ce te împiedicæ sæ-l simﬂi pe
Dumnezeu, ce îﬂi diminueazæ entuziasmul pentru lucruri spirituale... tot ce
mæreøte autoritatea trupului asupra minﬂii“ („In His Steps“, în 1979 Devotional
Speeches of the Year [1980], pag. 61).
• Pe lângæ completarea studiilor în instituﬂii de învæﬂæmânt øi lectura cærﬂilor
bune, ce mai putem face pentru a continua sæ învæﬂæm întreaga viaﬂæ?
4. În templu dobândim educaﬂie pentru eternitate
Explicaﬂi cæ, în luna iunie a anului 1833, profetul Joseph Smith a trimis sfinﬂilor
din Independence, Missouri, un plan pentru construirea oraøului Sion.
Expuneﬂi planul oraøului Sion, prezentat mai jos. Explicaﬂi cæ sfinﬂii urmau
sæ construiascæ un templu în centrul oraøului. Deøi oraøul Sion nu a putut fi
construit, acest concept a fost pus în aplicare când s-a construit oraøul Salt Lake.
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Planul oraøului Sion Locul rezervat templului se aflæ în centru.

• Ce putem învæﬂa din planul care prevedea construirea unui templu în centrul
oraøului Sion? (Ræspunsurile pot fi: templul este un centru al învæﬂæturii
pentru membrii Bisericii; noi ar trebui sæ facem din templu un punct
central al vieﬂilor noastre.)
• Citiﬂi D&L 88:119 împreunæ cu membrii clasei. Subliniaﬂi faptul cæ templul este
„o casæ de învæﬂæturæ“. În ce moduri ne învaﬂæ Domnul când mergem la templu?
Ce putem face pentru a primi cunoaøterea ce se poate dobândi în templu?
Elder John A. Widtsoe, din Cvorumul celor Doisprezece, ne-a învæﬂat:
„Templul este un loc de instruire. Aici, sunt prezentate principiile Evangheliei
øi sunt dezvæluite adeværurile profunde ale împæræﬂiei lui Dumnezeu. Dacæ
intræm în templu cu starea de spirit potrivitæ øi suntem atenﬂi, ieøim din el
bogaﬂi în cunoøtinﬂe despre Evanghelie øi în înﬂelepciune“ („Looking toward
the Temple“, Ensign, ian. 1972, pag. 56-57).
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Elder Boyd K. Packer, din Cvorumul celor Doisprezece, a spus:
„Templul este un loc de instruire. Este o casæ de învæﬂæturæ. În temple, se
pæstreazæ o atmosferæ idealæ pentru instruirea în probleme care sunt profund
spirituale...
Ceremonia din templu nu va fi complet înﬂeleasæ prima oaræ. Va fi numai
parﬂial înﬂeleasæ. Reveniﬂi din nou øi din nou øi din nou. Reveniﬂi pentru a
învæﬂa. Lucrurile care v-au tulburat sau lucrurile care v-au nedumerit ori
lucrurile care au fost misterioase væ vor deveni cunoscute. Multe dintre ele
vor fi lucruri personale, care se vor petrece în liniøte, pe care nu le veﬂi putea
explica nimænui altcuiva. Dar pentru dumneavoastræ vor fi lucruri cunoscute...
Deci, îndreptaﬂi-væ cu faﬂa spre templu. Îndreptaﬂi-i pe copiii dumneavoastræ
cu faﬂa spre templu. Încæ din primele luni de viaﬂæ, orientaﬂi-le atenﬂia spre el
øi începeﬂi pregætirea lor pentru ziua în care vor putea intra în templul sfânt.
Între timp, dumneavoastræ înøivæ læsaﬂi-i pe alﬂii sæ væ înveﬂe øi fiﬂi pios. Beﬂi cât
mai mult din izvorul învæﬂæturilor – izvorul simbolic al învæﬂæturilor profund
spirituale – care se gæseøte numai în templu“ (The Holy Temple [broøuræ, 1982],
pag. 6–8).
Amintiﬂi membrilor clasei faptul cæ rânduielile øi ceremoniile din templu sunt
sacre. Nu trebuie sæ discutæm în afara templului anumite aspecte ale acestor
rânduieli øi ceremonii. Rugaﬂi-i pe membrii clasei sæ pæstreze în minte acest
principiu când ræspund la întrebarea urmætoare:
• Care sunt unele dintre adeværurile pe care le-aﬂi învæﬂat mergând la templu?
Încurajaﬂi-i pe membrii clasei sæ meargæ la templu cât de des pot. Preøedintele
Ezra Taft Benson a adresat întrebarea: „Revenim des la templu pentru a primi
binecuvântærile personale pe care le primim ca urmare a preaslævirii periodice în
templu? Rugæciunile primesc ræspuns, revelaﬂiile se produc øi instruirea de cætre
Spirit are loc în templele sfinte ale Domnului“ (în Conference Report, apr. 1988,
pag. 98, sau Ensign, mai 1988, pag. 85).
Concluzii

Încurajaﬂi-i pe membrii clasei sæ continue sæ înveﬂe întreaga viaﬂæ pentru ca sæ
fie mai bogaﬂi spiritual øi sæ poatæ sluji mai bine altora. Reamintiﬂi-le porunca
Domnului: „Cæutaﬂi sæ învæﬂaﬂi... prin studiu øi, de asemenea, prin credinﬂæ“
(D&L 88:118).
Depuneﬂi mærturie despre adeværurile discutate în aceastæ lecﬂie, dupæ cum
sunteﬂi îndemnat de Spirit. Væ puteﬂi exprima recunoøtinﬂa pentru ocaziile
pe care le aveﬂi de a învæﬂa.

Idei suplimentare
pentru predare

Puteﬂi folosi una sau mai multe dintre ideile urmætoare pentru a completa planul
lecﬂiei sugerat.
1. Sæ punem în practicæ sfatul cuprins în Doctrinæ øi legæminte 88:121–126
• Citiﬂi D&L 88:121–126 împreunæ cu membrii clasei. Arætaﬂi cæ principiile
cuprinse în acest pasaj ne pot ajuta în toate domeniile din viaﬂa noastræ.
Ce experienﬂe aﬂi træit øi care v-au arætat importanﬂa acestor principii?
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2. Sæ învæﬂæm færæ a fi copleøiﬂi de tot ce este de aflat
• Cum putem continua sæ învæﬂæm færæ a fi copleøiﬂi de tot ce este de aflat?
Preøedintele Wilford Woodruff ne-a sfætuit: „Nu descurajaﬂi pentru cæ nu puteﬂi
învæﬂa totul dintr-o datæ; învæﬂaﬂi un anumit lucru, învæﬂaﬂi-l bine øi preﬂuiﬂi-l,
apoi, învæﬂaﬂi un alt adevær øi preﬂuiﬂi-l øi pe acesta øi, în câﬂiva ani, veﬂi avea o
mare acumulare de cunoøtinﬂe utile, care vor fi o mare binecuvântare nu numai
pentru dumneavoastræ înøivæ øi copiii dumneavoastræ, ci øi pentru semenii
dumneavoastræ“ (The Discourses of Wilford Woodruff, sel. G. Homer Durham
[1946], pag. 269).
Referitor la cele prezentate, puteﬂi citi øi D&L 78:17-18 împreunæ cu membrii
clasei.
3. Sæ învæﬂæm Evanghelia la clasele de seminar øi institut
Împærtæøiﬂi urmætoarea declaraﬂie a preøedintelui Gordon B. Hinckley: „Mæreﬂul
program de educaﬂie al Bisericii noastre merge înainte. Munca de pregætire a
cursanﬂilor prin programul seminarelor øi institutelor se extinde permanent...
Noi îi îndemnæm pe toﬂi cei care pot beneficia de ea sæ profite. Nu ezitæm sæ
væ promitem cæ se vor înmulﬂi cunoøtinﬂele dumneavoastræ despre Evanghelie,
credinﬂa dumneavoastræ se va întæri øi dumneavoastræ veﬂi beneficia de asocieri
øi prietenii minunate“ (în Conference Report, apr. 1984, pag. 69, sau Ensign,
mai 1984, pag. 47).
Dacæ în zona dumneavoastræ existæ clase de seminar øi institut, puteﬂi profita de
aceste discuﬂii pentru a-i încuraja pe tineri øi pe tinerii adulﬂi sæ se înscrie. Puteﬂi
adresa urmætoarele întrebæri:
• Ce experienﬂe træite în timpul participærii la seminar (sau institut) v-au fost
de ajutor? Cum putem încuraja alte persoane sæ participe la seminar (sau la
institut)?
4. Dezvoltarea talentelor noastre prin educaﬂie
Revedeﬂi pilda talanﬂilor (Matei 25:14–30; vezi, de asemenea, D&L 82:18).
Rugaﬂi-i pe membrii clasei sæ-øi enumere talentele øi domeniile de interes pe o
foaie de hârtie. Discutaﬂi cu ei despre modul în care educaﬂia laicæ øi religioasæ îi
va ajuta sæ-øi dezvolte talentele øi sæ-øi lærgeascæ domeniile de interes.
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Scop

Sæ-i ajute pe membrii clasei sæ înﬂeleagæ cum pot evita sæ fie înøelaﬂi øi cum pot
evita apostazia.

Pregætire

1. Studiaﬂi, rugându-væ, Doctrinæ øi legæminte 26, 28, 43:1–7; 50; 52:14–19 øi
celelalte scripturi din aceastæ lecﬂie.
2. Revedeﬂi materialele pentru aceastæ lecﬂie din Îndrumarul de studiu pentru
membrii clasei (35686). Planificaﬂi moduri în care sæ faceﬂi referire la ele în
timpul lecﬂiei.
3. Luaﬂi, dintr-un numær al unei reviste a Bisericii prezentând o conferinﬂæ
recentæ, planøa cu fotografiile autoritæﬂilor generale.
4. Puteﬂi desemna membri ai clasei sæ prezinte povestirile din prima parte a
lecﬂiei. Daﬂi-le, din timp, copii ale povestirilor respective.

Sugestii pentru
desfæøurarea lecﬂiei
Activitate pentru
captarea atenﬂiei

În funcﬂie de situaﬂie, folosiﬂi activitatea urmætoare sau una proprie pentru a
începe lecﬂia.
Scrieﬂi urmætoarele enunﬂuri pe tablæ:
O cutie cu smântânæ
Un nume scris greøit
Nici un loc liber la dedicarea templului Kirtland
Spuneﬂi membrilor clasei cæ aceste enunﬂuri au, toate, ceva în comun. Ele sunt,
toate, motive invocate de membrii de la începuturile Bisericii pentru apostazia
lor øi îndepærtarea lor de Bisericæ.
Explicaﬂi cæ, în aceastæ lecﬂie, se discutæ despre modul în care fiecare dintre
noi poate evita apostazia. Aceste enunﬂuri øi povestirile care le însoﬂesc vor fi
explicate pe parcursul lecﬂiei.

Discuﬂii øi aplicaﬂii

Selectaﬂi, rugându-væ, materialul pentru lecﬂie care se potriveøte cel mai bine
nevoilor membrilor clasei. Discutaﬂi despre modul în care materialul selectat
se aplicæ la viaﬂa de zi cu zi.
1. Noi trebuie sæ recunoaøtem înøelæciunile Satanei, care ne pot duce la
apostazie
Explicaﬂi cæ, în anii de la începuturile Bisericii, unii membri au fost înøelaﬂi de
Satana øi duøi la apostazie sau la ræzvrætire împotriva lui Dumnezeu. Câﬂiva
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membri apostaﬂi au devenit duømani ai Bisericii øi au contribuit la persecutarea
sfinﬂilor din Ohio øi Missouri. În calitate de membri ai Bisericii de astæzi, noi
trebuie sæ fim credincioøi øi sæ veghem pentru a nu fi înøelaﬂi.
• Citiﬂi D&L 50:2–3 øi 2 Nefi 2:18, 27 împreunæ cu membrii clasei. De ce vrea
Satana sæ ne înøele? Care sunt unele dintre modurile în care Satana încearcæ sæ
ne înøele øi sæ ne ducæ la apostazie? (Folosiﬂi urmætoarele informaﬂii pentru a
discuta ræspunsurile membrilor clasei sau a le completa. Scrieﬂi titlurile pe tablæ.)
Nerecunoaøterea profetului ca sursæ a revelaﬂiilor pentru Bisericæ
Unii membri sunt înøelaﬂi de faløi profeﬂi. Relatarea urmætoare aratæ cum mai
mulﬂi sfinﬂi au fost înøelaﬂi, pentru o vreme, de revelaﬂii false.
În anul 1830, Hiram Page, unul dintre cei opt martori ai Cærﬂii lui Mormon, avea o
piatræ prin care pretindea cæ primea revelaﬂii despre clædirea Sionului øi ordinea în
Bisericæ. Oliver Cowdery, fraﬂii Whitmers øi alﬂii au crezut aceste afirmaﬂii. Profetul
Joseph Smith a spus cæ aceste afirmaﬂii „erau în totalæ opoziﬂie cu ordinea din casa
Domnului, aøa cum este ea stabilitæ în Noul Testament, precum øi în revelaﬂiile din
ultimele zile“ (History of the Church, 1:110).
Profetul s-a rugat în legæturæ cu acest lucru øi a primit o revelaﬂie în care Domnul
explica clar cæ numai preøedintele Bisericii are dreptul sæ primeascæ revelaﬂii
pentru Bisericæ (D&L 28). Domnul l-a instruit pe Oliver Cowdery sæ-i spunæ lui
Hiram Page cæ revelaﬂiile care au venit prin acea piatræ erau de la Satana (D&L
28:11). Dupæ ce au auzit instrucﬂiunile Domnului, „fraﬂii Page, øi întreaga Bisericæ
prezentæ acolo, au renunﬂa la respectiva piatræ øi la toate lucrurile legate de ea“
(History of the Church, 1:115).
Mândria
Unii membri sunt înøelaﬂi din cauza mândriei lor. Urmætoarea povestire aratæ
cum mândria i-a dus la apostazie pe Thomas B Marsh, care a fost preøedinte al
Cvorumului celor Doisprezece, øi pe soﬂia sa, Elizabeth.
Sora Marsh øi sora Harris, care locuiau în Far West, Missouri, au hotærât sæ facæ
schimb de lapte, astfel încât fiecare dintre ele sæ poatæ face o cantitate mai mare
de brânzæ decât fæceau. Ele au fost de acord sæ-øi trimitæ una alteia atât laptele
de la vacile lor, cât øi smântâna. Dar sora Marsh a oprit o jumætate de litru de
smântânæ de la fiecare vacæ øi a trimis sorei Harris laptele færæ smântânæ.
S-a iscat cearta øi problema a fost adusæ în faﬂa episcopului. Când el a stabilit cæ
sora Marsh încælcase înﬂelegerea, ea øi soﬂul ei au fost foarte supæraﬂi øi au adus
problema în faﬂa Înaltului Consiliu øi, apoi, în faﬂa Primei Preøedinﬂii. Fiecare
consiliu a aprobat decizia iniﬂialæ, øi anume, cæ sora Marsh greøise.
Thomas B. Marsh a declarat cæ el o susﬂine pe soﬂia sa. La scurt timp dupæ aceea,
el s-a întors împotriva Bisericii øi s-a prezentat în faﬂa unei oficialitæﬂi guvernamentale pentru a declara cæ sfinﬂii din zilele din urmæ erau ostili statului Missouri
(vezi George A. Smith, în Journal of Discourses, 3:283–284).
Preøedintele Gordon B. Hinckley a spus despre acest incident: „Ce lucru mærunt
øi banal – puﬂinæ smântânæ sæ aducæ ceartæ între douæ femei. Dar aceasta a avut
ca rezultat – sau cel puﬂin a contribuit la – emiterea de cætre guvernatorul Boggs
a unui crud ordin de exterminare care i-a alungat pe sfinﬂi din statul Missouri,
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nu înainte de a îndura suferinﬂe groaznice øi nu înainte ca mulﬂi dintre ei sæ
moaræ. Omul care ar fi trebuit sæ aplaneze aceastæ mæruntæ ceartæ, dar care,
în schimb, a amplificat-o... øi-a pierdut poziﬂia în Bisericæ. El øi-a pierdut
mærturia despre Evanghelie“ (în Conference Report, apr. 1984, pag. 111, sau
Ensign, mai 1984, pag. 83).
Dupæ 19 ani de întuneric øi amæræciune, Thomas B. Marsh a ajuns, dupæ o
cælætorie grea, în Valea Salt Lake øi i-a cerut lui Brigham Young sæ-l ierte øi sæ
permitæ rebotezarea lui în Bisericæ. El i-a scris lui Heber C. Kimball, primul
consilier în Prima Preøedinﬂie: „Am început sæ mæ trezesc øi sæ înﬂeleg situaﬂia în
care mæ aflu... Øtiu cæ am pæcætuit împotriva Cerului øi în ochii tæi“. El a descris
apoi lecﬂia pe care o învæﬂase: „Domnul se putea descurca foarte bine færæ mine
øi El nu a pierdut nimic prin cæderea mea; dar, o, câte am pierdut eu! Bogæﬂii,
bogæﬂii mai mari decât pot avea în toatæ aceastæ lume sau multe alte planete ca
aceasta“ (citat de James E. Faust, în Conference Report, apr. 1996, pag. 6, sau
Ensign, mai 1996, pag. 7).
• Ce putem învæﬂa din aceastæ poveste? În ce fel îi duce mândria pe oameni la
înøelæciune øi la apostazie? Ce promite Domnul acelora care se umilesc în faﬂa
Lui? (Vezi D&L 112:2–3, 10; Eter 12:27. Reﬂineﬂi cæ D&L 112 este o revelaﬂie
datæ lui Thomas B. Marsh prin profetul Joseph Smith.)
Criticarea imperfecﬂiunilor conducætorilor
Unii membri sunt înøelaﬂi din cauzæ cæ ei criticæ imperfecﬂiunile conducætorilor
Bisericii. Urmætoarea povestire aratæ cum Simonds Ryder a fost înøelat în acest mod.
Simonds Ryder a fost convertit în Bisericæ în anul 1831. Mai târziu, el a primit
o scrisoare, semnatæ de profetul Joseph Smith øi Sidney Rigdon, prin care era
informat cæ era voinﬂa Domnului, fæcutæ cunoscutæ prin Spirit, ca el sæ predice
Evanghelia. Atât în scrisoarea pe care a primit-o, cât øi în angajamentul oficial
de a predica, numele lui a fost scris Rider în loc de Ryder. Simonds Ryder s-a
„gândit cæ dacæ ’Spiritul’ prin care fusese chemat sæ predice putea greøi în ceea
ce privea scrierea numelui sæu, el ar fi putut greøi øi în ceea ce privea chemarea
lui de a sluji; sau, cu alte cuvinte, din cauza scrierii greøite a numelui sæu, el
a fost determinat sæ se îndoiascæ de faptul cæ a fost chemat de Spiritul lui
Dumnezeu“ (History of the Church, 1:261). Simonds Ryder a devenit mai
târziu apostat, îndepærtându-se de Bisericæ.
• Ce putem învæﬂa din aceastæ poveste? Cum putem deveni uøor de înøelat prin
faptul cæ avem o opinie criticæ despre conducætorii Bisericii?
Ne simﬂim jigniﬂi
Unii membri ai Bisericii se simt jigniﬂi de fapte ale altor membri øi permit jignirii
sæ îi macine pânæ când ei sunt duøi la apostazie. Un asemenea exemplu este
ilustrat de urmætorul incident.
Când templul Kirtland a fost terminat, mulﬂi sfinﬂi s-au adunat pentru a participa
la dedicare. Locurile din templu s-au ocupat repede øi multor persoane li s-a
permis sæ stea în picioare, dar mai erau mulﬂi cei cærora nu li se putea gæsi un
loc în clædire. Elder Frazier Eaton, care dæduse 700 de dolari pentru construirea
templului, a sosit dupæ ce locurile au fost ocupate, aøa încât nu i s-a permis sæ
intre înæuntru pentru a participa la dedicare. Ceremonia de dedicare s-a repetat

151

a doua zi pentru aceia pentru care nu s-au gæsit locuri în prima zi, dar acest lucru
nu l-a mulﬂumit pe Frazier Eaton øi el a devenit apostat (vezi George A. Smith, în
Journal of Discourses, 11:9).
• Ce putem învæﬂa din aceastæ poveste? Cum permitem noi, astæzi, sæ fim
jigniﬂi de alﬂii? Cum poate duce la apostazie o jignire? Cum putem înfrânge
sentimentul cæ suntem jigniﬂi?
• Citiﬂi D&L 64:8–11 øi 82:1 împreunæ cu membrii clasei. Pe cine ne cere
Domnul sæ iertæm? De ce este greu, uneori, sæ fim iertætori? Care sunt unele
dintre consecinﬂele faptului cæ nu iertæm pe cineva? Ce putem face pentru a
ne ajuta sæ iertæm pe cineva pe care nu l-am iertat încæ?
Justificarea nesupunerii
Justificarea înseamnæ a scuza sau apæra un comportament inacceptabil. Înseamnæ
a cæuta un mod de a ne uøura conøtiinﬂa pentru cæ am fæcut ceva ce øtim cæ este
greøit.
• Cum poate fi justificarea o formæ de înøelæciune? Cum încercæm noi, uneori,
sæ ne justificæm comportamentul? De ce este periculos acest lucru? Cum
putem recunoaøte øi evita justificarea?
Acceptarea învæﬂæturilor false ale lumii
• Care sunt unele dintre învæﬂæturile false ale lumii care îi pot înøela pe membri
øi îi pot duce la apostazie? (Exemplele ar putea fi: ideea falsæ cæ poruncile lui
Dumnezeu sunt prea restrictive, cæ imoralitatea este acceptabilæ øi cæ bunurile
materiale sunt mult mai importante decât lucrurile spirituale.)
Episcopul care prezideazæ H. David Burton ne-a învæﬂat: „Una dintre strategiile
insidioase [ale Satanei] este sæ ne adoarmæ, treptat, simﬂurile cu privire la ce
este drept øi ce este greøit. Satana vrea sæ ne convingæ cæ este la modæ sæ
minﬂim øi sæ înøelæm. El ne încurajeazæ sæ privim materiale pornografice,
sugerând cæ acestea ne pregætesc pentru lumea realæ. El vrea sæ credem cæ
imoralitatea este un mod de viaﬂæ atrægætor øi cæ supunerea faﬂæ de poruncile
Tatælui nostru din Cer este demodatæ. Satana ne bombardeazæ permanent cu
propagandæ amægitoare, prezentatæ în forme atractive øi deghizatæ cu grijæ“
(în Conference Report, apr. 1996, pag. 60, sau Ensign, mai 1993, pag. 46).
2. Noi ne putem susﬂine cu îndræznealæ mærturiile øi putem evita sæ fim
înøelaﬂi
Explicaﬂi cæ Domnul ne-a dat multe binecuvântæri øi porunci pentru a ne ajuta
sæ ne susﬂinem cu îndræznealæ mærturiile øi sæ evitæm sæ fim înøelaﬂi.
• Ce putem face pentru a evita sæ fim înøelaﬂi øi a fi duøi la apostazie? (Folosiﬂi
urmætoarele informaﬂii pentru a desfæøura aceastæ discuﬂie.)
Putem cunoaøte în mod clar pe cine a chemat Domnul sæ conducæ Biserica
• În primii ani ai Bisericii, multe persoane au pretins cæ primeau revelaﬂii pentru
îndrumarea Bisericii sau corectarea profetului Joseph Smith. Ce a revelat
Domnul ca ræspuns la aceste pretenﬂii? (Vezi D&L 28:2, 6–7; 43:1–3. Arætaﬂi cæ
D&L 28 a fost revelatæ când Hiram Page a pretins cæ primeøte revelaﬂii pentru
întreaga Bisericæ, iar D&L 43 a fost revelatæ atunci când alte persoane au avut
aceleaøi pretenﬂii.)
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• Cine primeøte revelaﬂii øi porunci pentru întreaga Bisericæ astæzi?
Preøedintele Joseph F. Smith øi consilierii sæi din Prima Preøedinﬂie ne-au
învæﬂat: „Domnul... a numit, pe pæmânt, câte un bærbat în fiecare perioadæ
ca sæ deﬂinæ cheile revelaﬂiei pentru întreaga Bisericæ, cu toate organizaﬂiile,
autoritæﬂile, rânduielile øi doctrinele sale. Spiritul revelaﬂiei este reværsat asupra
tuturor membrilor ei în beneficiul øi pentru luminarea fiecærei persoane care
primeøte inspiraﬂia sa øi în funcﬂie de domeniul în care este chematæ sæ
slujeascæ. Dar, în ceea ce priveøte întreaga Bisericæ, cel care stæ în fruntea ei
este singurul numit sæ primeascæ revelaﬂii prin poruncæ øi pentru a pune capæt
controversei“ (în James R. Clark, comp., Messages of the First Presidency of The
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 6 volume [1965–1975], 4:270).
• Cum putem evita sæ fim înøelaﬂi de aceia care pretind cæ au primit revelaﬂii
pentru Bisericæ? (Vezi D&L 43:4–7.)
• Citiﬂi D&L 26:2 øi 28:13 împreunæ cu membrii clasei. Ce este principiul
consimﬂæmântului comun? (Vezi D&L 20:65; 42:11. Se obiønuieøte sæ arætæm
cæ dorim sæ-i susﬂinem pe aceia care sunt chemaﬂi sæ slujeascæ în Bisericæ, de
obicei, prin ridicare mâinii drepte. Cum ne poate apæra de înøelæciune
principiul consimﬂæmântului comun? (Ne permite sæ øtim cine a fost chemat
sæ prezideze øi sæ slujeascæ în Bisericæ, împiedicându-ne astfel sæ ne læsæm
înøelaﬂi de pretenﬂiile acelora care nu au fost chemaﬂi în mod corespunzætor.)
Expuneﬂi o planøæ cu actualele Autoritæﬂi Generale (vezi „Pregætire“, punctul 3).
Subliniaﬂi binecuvântarea pe care o avem de a-i susﬂine pe aceøti conducætori øi
de a le urma sfatul.
Trebuie sæ studiem scripturile øi doctrinele Bisericii
• Citiﬂi D&L 1:37 øi 33:16 împreunæ cu membrii clasei. Explicaﬂi cæ, în întreaga
scripturæ Doctrina øi legæmintele, Domnul ne învaﬂæ cât este de important sæ
studiem scripturile. Cum ne poate ajuta studierea scripturilor øi a cuvintelor
profeﬂilor din zilele din urmæ sæ evitæm sæ fim înøelaﬂi? (Ræspunsurile le-ar
putea include pe cele menﬂionate mai jos.)
a. Noi putem discerne adeværul ideilor comparându-le cu adeværurile pe care
le aflæm din scripturi øi de la conducætorii noøtri.
Preøedintele Harold B. Lee ne-a învæﬂat: „Dacæ [cineva] scrie ceva sau spune
ceva care depæøeøte tot ce se poate gæsi în lucrærile canonice ale Bisericii, cu
excepﬂia situaﬂiei în care acel cineva este profetul, væzætorul øi revelatorul –
væ rog sæ reﬂineﬂi aceastæ excepﬂie – puteﬂi spune imediat: ’Ei bine, aceasta
este pærerea lui’. Øi dacæ spune ceva ce contrazice ceea ce se gæseøte în
lucrærile canonice ale Bisericii, puteﬂi øti, pe baza aceluiaøi raﬂionament cæ
ceea ce spune este fals“ (The Teachings of Harold B. Lee, ed. Clyde J. Williams
[1996], pag. 540–541).
b. Studiul scripturilor ne întæreøte mærturiile, aøa încât este mai puﬂin probabil
ca noi sæ devenim mândri de neprihænirea noastræ sau sæ fim influenﬂaﬂi de
falsa doctrinæ.
Preøedintele Lee ne-a învæﬂat: „Dacæ nu citim scripturile zilnic, mærturiile
noastre vor deveni tot mai slabe, profunzimea spiritualitæﬂii noastre nu va
creøte“ (The Teachings of Harold B. Lee, pag. 152).
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• Cum v-a apærat de înøelæciune studierea scripturilor?
Trebuie sæ înﬂelegem cæ lucrurile de la Dumnezeu ne vor edifica întotdeauna
La scurt timp dupæ ce sfinﬂii s-au aøezat în Kirtland, profetul Joseph Smith a
explicat cæ „multe spirite false au fost cunoscute, multe viziuni ciudate au fost
primite øi noﬂiuni înflæcærate, primejdioase au fost susﬂinute; oamenii ieøeau
alergând pe uøæ sub influenﬂa acestui spirit øi unii dintre ei se urcau pe buøteni
øi strigau øi rosteau tot felul de næstruønicii... spuneau multe lucruri ridicole,
menite sæ aducæ ruøine asupra Bisericii lui Dumnezeu, sæ determine Spiritul lui
Dumnezeu sæ se retragæ“ (History of the Church, 4:580). Îngrijorat din cauza
acestor demonstraﬂii spirituale exagerate, profetul L-a întrebat pe Domnul.
Revelaﬂia cuprinsæ în D&L 50 este ræspunsul Domnului.
• Citiﬂi D&L 50:17–24 împreunæ cu membrii clasei. Ce ne învaﬂæ aceste versete
despre modul în care putem deosebi lucrurile de la Dumnezeu de lucrurile de
la Satana? (Lucrurile de la Dumnezeu ne vor edifica luminându-ne minﬂile øi
ne vor ajuta sæ creøtem spiritual. Ele ne fac sæ ne dorim sæ-L urmæm pe
Salvator øi sæ avem o viaﬂæ mai bunæ. Lucrurile de la Satana vor face
contrariul.)
Preøedintele Joseph Fielding Smith a spus: „Nu existæ afirmaﬂie care sæ
cuprindæ un adevær mai mare decât aceea care spune cæ ’ceea ce nu te edificæ
nu este de la Dumnezeu’. Øi ceea ce nu este de la Dumnezeu este întuneric øi
nu conteazæ dacæ vine sub masca religiei, eticii, filosofiei sau revelaﬂiei. Orice
revelaﬂie de la Dumnezeu cu siguranﬂæ va edifica“ (Church History and Modern
Revelation, 2 volume [1953], 1:201–202).
Trebuie sæ punem în practicæ modelul stabilit de Domnul pentru a ne proteja împotriva
înøelæciunii
Domnul a revelat D&L 52 în ziua de dupæ conferinﬂa din Kirtland. În aceastæ
revelaﬂie, El stabileøte un model pe care, dacæ îl urmæm, putem evita sæ fim
înøelaﬂi.
• Citiﬂi D&L 52:14–19 împreunæ cu membrii clasei. În conformitate cu aceste
versete, care sunt træsæturile învæﬂætorilor care sunt „de la Dumnezeu“? Cum
ne poate ajuta modelul prezentat în acest pasaj sæ evitæm sæ fim înøelaﬂi?
Concluzii

Idei suplimentare
pentru predare

Treceﬂi în revistæ înøelæciunile Satanei care ne pot duce la apostazie. Revedeﬂi
sfatul pe care ni l-a dat Domnul pentru a ne proteja împotriva înøelæciunii.
Subliniaﬂi cæ, atunci când vom respecta acest sfat, Domnul ne va ﬂine pe calea
adeværului. Depuneﬂi mærturie despre adeværurile discutate în aceastæ lecﬂie,
dupæ cum sunteﬂi îndemnat de Spirit.

Puteﬂi folosi una sau ambele idei de mai jos pentru a completa planul lecﬂiei
sugerat.
1. Activitate pentru prezentarea primei pærﬂi a lecﬂiei
Pregætiﬂi o notiﬂæ pentru fiecare membru al clasei. Fiecare notiﬂæ trebuie sæ
cuprindæ un scurt mesaj de mulﬂumire sau rugæmintea de a citi o scripturæ
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în clasæ sau de a participa la lecﬂie în alt mod. Scrieﬂi cu mici greøeli numele
persoanelor cærora le sunt adresate notiﬂele. Împærﬂiﬂi notiﬂele la începutul
primei pærﬂi a lecﬂiei pentru a începe povestea despre Simonds Ryder øi celelalte
povestiri din aceastæ parte.
2. Sfat suplimentar referitor la modul în care ne putem întæri pentru a evita
apostazia
Elder Carlos E. Asay, din Cei Øaptezeci, a indicat cæ putem face urmætoarele
lucruri spre a ne întæri pentru a evita apostazia:
1. Evitaﬂi-i pe aceia care væ distrug credinﬂa...
2. ﬁineﬂi poruncile...
3. Urmaﬂi-l pe profetul în viaﬂæ...
4. Nu faceﬂi din doctrinæ un subiect de disputæ sau dezbatere. [Vezi 3 Nefi 11:29.]
5. Cercetaﬂi scripturile...
6. Nu permiteﬂi sæ fiﬂi influenﬂaﬂi sau abætuﬂi de la misiunea Bisericii...
7. Rugaﬂi-væ pentru duømanii dumneavoastræ...
8. Practicaﬂi ’religia curatæ’. [Vezi Iacov 1:27 øi Alma 1:30.]…
9. Amintiﬂi-væ cæ pot exista multe întrebæri la care sæ nu avem ræspuns øi cæ
unele lucruri trebuie sæ fie acceptate bazându-ne numai pe credinﬂæ“ (în
Conference Report, oct. 1981, pag. 93–94, sau Ensign, nov. 1981, pag. 67–68).
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Preoﬂia: „puterea divinitæﬂii“

Scop

Sæ îi ajute pe membrii clasei sæ înﬂeleagæ mai bine preoﬂia øi sæ caute
binecuvântærile pe care le aduce folosirea ei în mod drept.

Pregætire

1. Studiaﬂi, rugându-væ, urmætoarele scripturi øi alte materiale:
a. Doctrinæ øi legæminte 84:33–44; 121:34–46;
b. Doctrinæ øi legæminte 107 (scripturi suplimentare);
c. Our Heritage, paginile 26–27.
2. Revedeﬂi materialele pentru aceastæ lecﬂie din Îndrumarul de studiu pentru
membrii clasei (35686). Planificaﬂi moduri în care sæ le folosiﬂi în timpul lecﬂiei.

Sugestii pentru
desfæøurarea lecﬂiei
Activitate pentru
captarea atenﬂiei

În funcﬂie de situaﬂie, folosiﬂi activitatea urmætoare sau una proprie pentru a
începe lecﬂia.
Invitaﬂi-i pe membrii clasei sæ împærtæøeascæ motive pentru care sunt
recunoscætori cæ sunt membri ai Bisericii. Scrieﬂi ræspunsurile lor pe tablæ.
• Care dintre aceste lucruri ar fi posibile færæ preoﬂie?
Foarte probabil, nici unul dintre lucrurile enumerate de membrii clasei nu ar fi
posibil færæ preoﬂie. De exemplu, dacæ membrii clasei îøi exprimæ recunoøtinﬂa
pentru cæsætoria veønicæ, arætaﬂi cæ aceasta nu ar fi posibilæ færæ puterea de
pecetluire a preoﬂiei. Chiar øi un lucru simplu, cum ar fi unitatea în Bisericæ, nu
ar fi posibil færæ profeﬂi, apostoli øi alﬂi conducætori ai preoﬂiei, care ne ajutæ sæ
ajungem la „unirea credinﬂei“ (Efeseni 4:13; vezi, de asemenea, versetele 10–12).
Explicaﬂi faptul cæ, în aceastæ lecﬂie, se discutæ despre preoﬂie øi unele dintre
legæmintele øi binecuvântærile asociate ei.

Discuﬂii øi aplicaﬂii

Selectaﬂi, rugându-væ, materialul pentru lecﬂie care se potriveøte cel mai bine
nevoilor membrilor clasei. Încurajaﬂi-i pe membrii clasei sæ împærtæøeascæ
experienﬂe care au legæturæ cu principiile din scripturi pe care le discutaﬂi.
1. Ordine în restaurarea preoﬂiei øi a oficiilor ei
Preoﬂia aaronicæ øi Preoﬂia lui Melhisedec au fost restaurate pe pæmânt în anul
1829 (vezi lecﬂia 8). Dupæ organizarea Bisericii în anul 1830, Domnul a revelat
treptat oficiile preoﬂiei, cvorumurile øi consiliile necesare pentru a asigura
conducerea pentru creøterea Bisericii. Urmætoarea linie a timpului prezintæ pe
scurt aceastæ restaurare. Trasaﬂi-o pe tablæ øi revedeﬂi-o împreunæ cu membrii
clasei. Referinﬂele din scripturi pot fi omise pe tablæ.
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Preoﬂia aaronicæ: 15 mai 1829 (D&L 13)
Preoﬂia lui Melhisedec: mai sau iunie 1829 (D&L 128:20)
Apostoli, elderi, preoﬂi, învæﬂætori øi diaconi: aprilie 1830 (D&L 20:38–60)
Episcopi; 4 februarie 1831 (D&L 41:9–10)
Înalﬂi preoﬂi: iunie 1831 (titlul secﬂiunii D&L 52)
Prima Preøedinﬂie: 1832–1833 (D&L 81; 90)
Patriarhi: 18 decembrie 1833 (Teachings of the Prophet Joseph Smith [1976], pag. 38–39)
Înaltul Consiliu: 17 februarie 1834 (D&L 102)
Cvorumul celor Doisprezece Apostoli: 1835 (D&L 107:23–24)
Cei Øaptezeci: 1835 (D&L 107:25)
Primul Cvorum al celor Øaptezeci: 1835 (D&L 107:26, 93–97)

Explicaﬂi cæ, în zilele noastre, Domnul continuæ sæ dea revelaﬂii despre organizarea øi responsabilitæﬂile preoﬂiei pentru a îndruma creøterea Bisericii. Un
astfel de exemplu îl reprezintæ chemarea de Autoritæﬂi ale Zonei-Cei Øaptezeci
øi organizarea Cvorumului al Treilea, al Patrulea øi al Cincilea al Celor Øaptezeci
în anul 1997 (vezi lecﬂia 42, paginile 00–00 (247–248)).
2. Juræmântul øi legæmântul preoﬂiei
Scrieﬂi pe tablæ Juræmântul øi legæmântul preoﬂiei. Explicaﬂi cæ, pe lângæ revelaﬂiile
privind oficiile øi guvernarea preoﬂiei, Domnul a revelat principiile referitoare la
primirea øi exercitarea preoﬂiei. De exemplu, el a revelat juræmântul øi legæmântul preoﬂiei, care se gæsesc în D&L 84:33–44. În aceste versete se subliniazæ
(1) legæmintele pe care le face un bærbat cu Domnul atunci când primeøte
Preoﬂia lui Melhisedec øi (2) legæmintele pe care Domnul le face cu deﬂinætorii
credincioøi ai Preoﬂiei lui Melhisedec.
Elder Carlos E. Asay, din Cei Øaptezeci, a spus: „Dintre toate înﬂelegerile sfinte
legate de Evanghelia lui Isus Hristos, sunt puﬂine, dacæ existæ vreuna, cele care
depæøesc importanﬂa juræmântului øi legæmântului preoﬂiei. Este, cu siguranﬂæ,
una dintre cele mai sacre înﬂelegeri, pentru cæ necesitæ împærtæøirea puterilor
cereøti øi ascensiunea omului spre atingerea obiectivelor eterne“ (în Conference
Report, oct. 1985, pag. 56, sau Ensign, nov. 1985, pag. 43).
În timp ce discutaﬂi despre juræmântul øi legæmântul preoﬂiei, subliniaﬂi cæ
„binecuvântærile preoﬂiei nu se limiteazæ la bærbaﬂi. Aceste binecuvântæri sunt,
de asemenea, reværsate... asupra tuturor femeilor credincioase din Bisericæ...
Domnul oferæ fiicelor Sale toate darurile spirituale øi binecuvântærile care pot fi
obﬂinute de fiii Sæi, pentru cæ bærbatul nu este færæ femeie, nici femeia nu este
færæ bærbat“ (Joseph Fielding Smith, în Conference Report, apr. 1970, pag. 59,
sau Improvement Era, iun. 1970, pag. 66; vezi, de asemenea, Alma 32:23).
• Scrieﬂi pe tablæ Legæmântul deﬂinætorilor preoﬂiei. Ce promit deﬂinætorii preoﬂiei
în juræmântul øi legæmântul preoﬂiei? (Vezi D&L 84:33, 36, 39–44. Rezumaﬂi
pe tablæ ræspunsurile membrilor clasei.)
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Deﬂinætorii preoﬂiei fac legæmânt:
a. sæ fie credincioøi astfel încât sæ obﬂinæ Preoﬂia aaronicæ øi Preoﬂia lui
Melhisedec (versetul 33);
b. sæ-øi îndeplineascæ cu credinﬂæ øi sârguinﬂæ chemærile lor (versetul 33);
c. sæ-i primeascæ pe slujitorii Domnului (versetul 36);
d. sæ fie sârguincioøi în a da ascultare cuvintelor vieﬂii veønice (versetele 43–44).
• Ce înseamnæ sæ îndeplinim cu credinﬂæ øi sârguinﬂæ o chemare? (Vezi D&L
107:99; Iacov 1:17–19.)
Preøedintele Gordon B. Hinckley a spus: „Noi ne îndeplinim cu credinﬂæ øi
sârguinﬂæ îndatoririle preoﬂiei øi ne mærim chemarea când slujim cu stæruinﬂæ øi
entuziasm pentru a îndeplini acele responsabilitæﬂi la care suntem chemaﬂi prin
autoritatea corespunzætoare sæ le îndeplinim... Noi ne îndeplinim cu credinﬂæ øi
sârguinﬂæ chemarea, mærim potenﬂialul preoﬂiei noastre când ne îngrijim de cei
în suferinﬂæ øi îi întærim pe cei care se clatinæ... Noi ne îndeplinim cu credinﬂæ
øi sârguinﬂæ chemarea când pæøim în cinste øi integritate“ (în Conference Report,
apr. 1989, pag. 63, sau Ensign, mai 1989, pag. 48–49).
• Cum aﬂi fost binecuvântaﬂi de prezenﬂa cuiva care øi-a îndeplinit cu credinﬂæ
øi sârguinﬂæ chemarea?
Explicaﬂi cæ, atunci când ne îndeplinim cu credinﬂæ øi sârguinﬂæ chemærile, este
important sæ gæsim echilibrul corespunzætor, pentru a nu ne neglija familiile.
Elder Neal A. Maxwell, din Cvorumul celor Doisprezece, a spus:
„Uneori, în mod neintenﬂionat, chiar anumite activitæﬂi ale Bisericii, neincluse
în programæ, desfæøurate frecvent, pot afecta viaﬂa de familie. Sæ ne amintim
faptul cæ, dupæ ce i-a învæﬂat pe nefiﬂi, Isus cel înviat a spus: ’Duceﬂi-væ la casele
voastre øi gândiﬂi-væ la lucrurile pe care Eu vi le-am spus’ øi rugaﬂi-væ øi pregætiﬂivæ ’pentru ziua de mâine’ (3 Nefi 17:3). Isus nu a spus duceﬂi-væ la cluburile
voastre, adunærile cetæﬂenilor øi nici chiar la centrele ﬂæruøilor!“ (în Conference
Report, apr. 1994, pag. 120, sau Ensign, mai 1994, pag. 89).
• Ce înseamnæ sæ-i primim pe slujitorii Domnului? (D&L 84:36). Explicaﬂi cæ,
atunci când acceptæm mesajul øi rânduielile Evangheliei de la slujitorii
Domnului, noi îl primim øi pe Domnul.
• Scrieﬂi pe tablæ Legæmintele Domnului. Ce binecuvântæri promite Domnul în
juræmântul øi legæmântul preoﬂiei? (Vezi D&L 84:33–34, 38, 42. Rezumaﬂi pe
tablæ ræspunsurile membrilor clasei.)
Domnul face legæmânt:
a. sæ ne sfinﬂeascæ prin Spirit (versetul 33);
b. sæ ne înnoiascæ trupurile (versetul 33);
c. sæ ne dea binecuvântærile promise lui Avraam øi urmaøilor sæi (versetul 34);
d. sæ ne facæ sæ fim aleøii Lui (versetul 34);
e. sæ ne dea tot ce are Tatæl (versetul 38);
f. sæ ne dea în grija îngerilor Sæi cereøti (versetul 42).
• Domnul a promis cæ, dacæ suntem credincioøi, noi vom deveni „seminﬂia lui
Avraam... øi aleøii lui Dumnezeu“ (D&L 84:33–34).Care sunt binecuvântærile øi
responsabilitæﬂile seminﬂiei lui Avraam? (Vezi Avraam 2:9–11.) În Avraam 2:11,
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se aratæ faptul cæ „toate familiile de pe pæmânt vor fi binecuvântate“ prin
preoﬂie. Cum se poate realiza aceasta?
• Promisiunea supremæ cuprinsæ în juræmântul øi legæmântul preoﬂiei este
aceea cæ noi putem primi „tot ce are Tatæl“ (D&L 84:38). Cum ne poate ajuta
cunoaøterea acestei promisiuni în momentele de restriøte din viaﬂæ? Cum ne
poate ajuta în momentele de beløug?
3. Principiile folosirii preoﬂiei
Predaﬂi øi discutaﬂi D&L 121:34–46. Explicaﬂi cæ, în aceste versete, Domnul
dezvæluie principiile folosirii preoﬂiei. El dezvæluie, de asemenea, promisiunile
pe care le face acelora care o folosesc în mod drept. Aceste principii se referæ la
deﬂinætorii preoﬂiei dar øi la toate relaﬂiile umane. De aceea, ele sunt importante
øi pentru aceia care nu deﬂin preoﬂia.
• În D&L 121:34–40, Domnul dezvæluie de ce unii deﬂinætori ai preoﬂiei nu sunt
capabili sæ exercite preoﬂia cu putere. În conformitate cu aceste versete, ce îi
împiedicæ sæ facæ aceasta? (Ræspunsurile pot include: faptul cæ inimile lor sunt
îndreptate cætre lucrurile lumeøti, cæ aspiræ la a obﬂine onoare din partea
oamenilor, încearcæ sæ-øi acopere pæcatele, îøi satisfac mândria øi ambiﬂii
deøarte øi exercitæ autoritate nedreaptæ.)
• Care sunt modurile în care ne îngrijim prea mult de „lucrurile acestei lumi“?
(D&L 121:35.) Cum ne poate împiedica dorinﬂa de a avea ceea ce ne oferæ
lumea ca sæ primim ceea ce ne oferæ Domnul? Cum se poate depæøi aceastæ
problemæ?
• În ce moduri oamenii „[exercitæ] o autoritate nedreaptæ“? (D&L 121:39; vezi,
de asemenea, versetul 37.) Care sunt consecinﬂele acestui mod de a acﬂiona?
Cum se poate înfrânge tendinﬂa de a exercita o autoritatea nedreaptæ?
Subliniaﬂi cæ preoﬂia poate fi folositæ numai cu dreptate øi cu spiritul dragostei ca
mijloc de a-i sluji øi binecuvânta pe alﬂii. Elder M. Russell Ballard, din Cvorumul
celor Doisprezece, a spus:
„Aceia care deﬂin preoﬂia nu trebuie sæ uite niciodatæ cæ nu au nici un drept sæ
mânuiascæ autoritatea preoﬂiei ca pe un baston deasupra capetelor celorlalﬂi
membri ai familiei sau în chemærile din Bisericæ... Orice bærbat care... cautæ sæ
foloseascæ preoﬂia în nedreptate, oricât de micæ, în Bisericæ sau acasæ nu înﬂelege,
pur øi simplu, natura autoritæﬂii sale. Preoﬂia este pentru slujire, nu pentru
robie, pentru compasiune, nu constrângere, pentru îngrijire, nu înrobire“
(în Conference Report, oct. 1993, pag. 105, sau Ensign, nov. 1993, pag. 78).
• În D&L 121:41–42, Domnul dezvæluie principiile care îi vor ajuta pe deﬂinætorii
preoﬂiei sæ exercite preoﬂia cu putere. Care sunt aceste principii? Cum putem
pune în practicæ aceste principii în relaﬂiile noastre cu membrii familiei, cu
vecinii, colegii de muncæ øi alte persoane?
Puteﬂi discuta despre punerea în practicæ a acestor principii în anumite situaﬂii,
cum ar fi momentul în care un copil trebuie ajutat sæ ia o hotærâre sau sæ
îndeplineascæ o îndatorire, momentele în care trebuie luate hotærâri în consiliile
Bisericii, în care cineva nu a îndeplinit o îndatorire sau în care existæ divergenﬂe
de opinie considerabile.
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• Ce principii referitoare la modul de a îndrepta sau disciplina sunt revelate în
D&L 121:43–44? (Explicaﬂi cæ timpul necesar înseamnæ „cu promptitudine“
sau „curând“. În contextul acestui pasaj, cu severitate înseamnæ „clar“ sau
„cu exactitate“, nu „cu duritate“ sau „cu asprime“.) Ce experienﬂe din viaﬂa
dumneavoastræ au confirmat importanﬂa acestor principii? Care este
diferenﬂa dintre consecinﬂele disciplinærii cu dragoste øi consecinﬂele
disciplinærii cu mânie?
• Ce înseamnæ „virtutea sæ înfrumuseﬂeze, færæ încetare, gândurile tale“? (D&L
121:45.) Cum putem împiedica gândurile rele sau care nu sunt virtuoase sæ
pætrundæ în mintea noastræ? (Vezi D&L 27:15–18.) Cum ne putem umple
mintea cu lucruri virtuoase?
• Ce ne promite Domnul dacæ suntem „[plini] de caritate“ øi facem astfel încât
„virtutea sæ înfrumuseﬂeze, færæ încetare gândurile [noastre]“? (Vezi D&L
121:45–46.) Ce înseamnæ sæ ai încredere în prezenﬂa lui Dumnezeu? (Vezi
citatul urmætor.) Ce binecuvântæri primim atunci când Duhul Sfânt este
tovaræøul nostru permanent?
În timpul slujirii în Cvorumul celor Doisprezece, elder Gordon B. Hinckley a
spus: „Am avut privilegiul sæ stau de vorbæ, în diverse ocazii, cu preøedintele
Statelor Unite øi cu bærbaﬂi importanﬂi din alte guverne. La încheierea fiecærei
ocazii de acest fel, am reflectat la experienﬂa beneficæ de a sta, cu încredere, în
prezenﬂa unui conducætor recunoscut. Øi, apoi, m-am gândit ce lucru frumos,
ce lucru minunat ar fi sæ stau, cu încredere – færæ teamæ, færæ ruøine, færæ
stânjenealæ – în prezenﬂa lui Dumnezeu. Aceasta este promisiunea fæcutæ
fiecærui bærbat virtuos øi fiecærei femei virtuoase“ (în Conference Report,
oct. 1970, pag.66, sau Improvement Era, dec. 1970, pag. 73).
Concluzii

Idei suplimentare
pentru predare

Depuneﬂi mærturie despre importanﬂa preoﬂiei. Exprimaﬂi-væ recunoøtinﬂa pentru
juræmântul øi legæmântul preoﬂiei øi pentru binecuvântærile pe care le promite
Domnul dacæ suntem credincioøi. Îndemnaﬂi-i pe membrii clasei sæ caute cu mai
multæ sârguinﬂæ binecuvântærile preoﬂiei.

Puteﬂi folosi una sau ambele idei de mai jos pentru a completa planul lecﬂiei
sugerat.
1. Cvorumuri care prezideazæ în Bisericæ
O parte importantæ a restaurærii autoritæﬂii preoﬂiei a fost organizarea cvorumurilor
care prezideazæ ale Bisericii. Încæ din luna martie a anului 1832, au fost chemaﬂi
consilieri care sæ-l asiste pe profetul Joseph (D&L 81:1), iar Prima Preøedinﬂie a fost
oficial organizatæ un an mai târziu (vezi titlul secﬂiunii D&L 90). În luna februarie a
anului 1835, doisprezece bærbaﬂi au fost chemaﬂi øi rânduiﬂi apostoli øi a fost format
Cvorumul celor Doisprezece. La scurt timp dupæ aceea, profetul a organizat Primul
Cvorum al Celor Øaptezeci.
• Care sunt responsabilitæﬂile membrilor Primei Preøedinﬂii? (Vezi D&L 107:9,
22, 65–66, 78–81, 91–92; 112:30–32.)
• Care sunt responsabilitæﬂile membrilor Cvorumului celor Doisprezece Apostoli?
(Vezi D&L 107:23, 33, 35, 39, 58; 112:30–32.)
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• Care sunt responsabilitæﬂile membrilor Cvorumurilor celor Øaptezeci? (Vezi
D&L 107:25–26, 34, 38, 97.)
• În ce fel sunt binecuvântate vieﬂile noastre de slujirea oficianﬂilor care
prezideazæ ai Bisericii?
2. Importanﬂa slujirii în cadrul preoﬂiei
Invitaﬂi un deﬂinætor al preoﬂiei din episcopie sæ împærtæøeascæ clasei o experienﬂæ,
cum ar fi binecuvântarea împærtæøaniei în casa unei persoane care nu se poate
deplasa, oferirea ajutorului pentru o binecuvântare a preoﬂiei sau slujirea în
misiune. Rugaﬂi-l pe acest deﬂinætor al preoﬂiei sæ discute sentimentele pe care le-a
avut atunci când a slujit în acel mod. Rugaﬂi-l sæ-øi depunæ mærturia despre preoﬂie
øi importanﬂa folosirii preoﬂiei pentru a-i sluji pe alﬂii.
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„Mergeﬂi în toatæ lumea øi
predicaﬂi Evanghelia Mea!“

Scop

Sæ îi inspire pe membrii clasei sæ urmeze exemplul sfinﬂilor din Kirtland, care
au fæcut sacrificii mari pentru a împærtæøi Evanghelia øi a ræmâne neclintiﬂi în
vremurile de restriøte.

Pregætire

1. Studiaﬂi, rugându-væ, scripturile din aceastæ lecﬂie øi din Our Heritage, paginile
29–33, 36.
2. Revedeﬂi materialele pentru aceastæ lecﬂie din Îndrumarul de studiu pentru membrii
clasei (35686). Planificaﬂi moduri în care sæ faceﬂi referire la ele în timpul lecﬂiei.
3. Rugaﬂi-i pe membrii clasei sæ se pregæteascæ pentru a prezenta pe scurt
urmætoarele secﬂiuni din Our Heritage:
a. „Missions of Early Ohio Converts“ („Misiuni ale primilor convertiﬂi din
Ohio“) øi „Mission of the Quorum of the Twelve Apostles“ („Misiune a
Cvorumului celor Doisprezece Apostoli“) (paginile 30–32);
b. „Mission to England“ („Misiune în Anglia“) (paginile 32–33);
c. „Exodus from Kirtland“ („Exodul din Kirtland“) (pagina 36).
De asemenea, puteﬂi desemna membri ai clasei sæ prezinte alte povestiri
din lecﬂie.
4. Dacæ folosiﬂi activitatea pentru captarea atenﬂiei, puneﬂi într-o micæ valizæ sau
geantæ: un set de scripturi, o pereche de øosete, cinci monede mici øi o foaie
de hârtie cu urmætorul mesaj (færæ referinﬂele de la final):
Aceastæ valizæ aparﬂine elderului Erastus Snow. Am fost chemat de cætre profetul
Joseph Smith sæ slujesc în misiune în vestul statului Pennsylvania. Am primit
instrucﬂiuni sæ plec în primævara anului 1836. Voi pleca, din Kirtland, singur øi
pe jos. Iau cu mine toatæ averea mea lumeascæ (vezi Our Heritage, pagina 31).

Sugestii pentru
desfæøurarea lecﬂiei
Activitate pentru
captarea atenﬂiei

În funcﬂie de situaﬂie, folosiﬂi activitatea urmætoare sau una proprie pentru a
începe lecﬂia.
Expuneﬂi valiza sau geanta pe care aﬂi pregætit-o (vezi „Pregætire“, punctul 4).
Rugaﬂi un membru al clasei s-o deschidæ øi sæ arate celorlalﬂi ce a luat cu el acest
misionar: scripturi, øosete øi cinci monede mici. Scrieﬂi trei cuvinte pe tablæ:
Sacrificiu, Curaj øi Credinﬂæ. Rugaﬂi-i pe membrii clasei sæ se gândeascæ la
sacrificiul, curajul øi credinﬂa de care a avut nevoie elder Snow pentru a face
aceastæ cælætorie misionaræ, aøa cum l-a îndrumat Domnul.
Explicaﬂi faptul cæ aceastæ lecﬂie cuprinde o discuﬂie despre munca misionaræ
fæcutæ cu mari sacrificii de cætre sfinﬂii din Kirtland, Ohio. Aceøti misionari au
contribuit la convertirea multor oameni la Evanghelie, întærind tânæra Bisericæ.
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Discuﬂii øi aplicaﬂii

Selectaﬂi, rugându-væ, materialul pentru lecﬂie care se potriveøte cel mai bine
nevoilor membrilor clasei. Încurajaﬂi-i pe membrii clasei sæ împærtæøeascæ
experienﬂe care au legæturæ cu principiile din scripturi pe care le discutaﬂi.
1. Domnul a reværsat mari binecuvântæri în perioada Kirtland
Explicaﬂi cæ cea mai mare parte a ultimelor 13 lecﬂii s-a concentrat asupra
doctrinelor care au fost revelate øi evenimentelor care s-au produs în timp ce
sfinﬂii se aflau în Kirtland, Ohio. În aceastæ perioadæ, Domnul a binecuvântat
mult poporul. Adresaﬂi urmætoarele întrebæri pentru a revedea pe scurt evenimentele speciale din perioada din Kirtland. Folosiﬂi lecﬂiile anterioare øi Our
Heritage dacæ este necesar.
• Care sunt unele dintre doctrinele importante pe care Domnul le-a revelat
în perioada Kirtland? (Ræspunsurile ar putea fi: revelaﬂiile despre legea
consacrærii, legea zeciuielii, împæræﬂiile de glorie, Cuvântul de înﬂelepciune,
a Doua Venire øi preoﬂia.)
• Care sunt unele dintre cele mai importante evenimente øi realizæri din perioada
Kirtland?
2. Sfinﬂii din Kirtland au fæcut sacrificii mari pentru a împærtæøi Evanghelia
Explicaﬂi cæ un alt aspect important al perioadei Kirtland a fost chemarea
misionarilor de a predica Evanghelia în Statele Unite, Canada øi Anglia. Pentru
cei mai mulﬂi dintre ei slujirea a necesitat sacrificii personale mari.
• Citiﬂi D&L 42:6 øi D&L 88:81 împreunæ cu membrii clasei. Ce mesaj transmite
Domnul în aceste versete? Explicaﬂi cæ multe revelaﬂii date în Kirtland au
cuprins porunci de a predica Evanghelia.
Rugaﬂi-i pe membrii clasei pe care i-aﬂi desemnat sæ prezinte pe scurt „Missions
of Early Ohio Converts“ øi „Mission of the Quorum of the Twelve Apostles“ din
Our Heritage, (paginile 30–32).
• Ce sacrificii au fæcut sfinﬂii din Kirtland pentru a împærtæøi Evanghelia?
Puteﬂi sæ relataﬂi experienﬂele de mai jos.
În anul 1836, elder Parley P. Pratt, membru al Cvorumului celor Doisprezece,
a fost chemat sæ slujeascæ în misiune în Canada. În drumul sæu cætre Toronto,
Canada, „un stræin i-a dat o scrisoare de recomandare pentru John Taylor,
predicator metodist din Toronto. Taylor aparﬂinea unui grup care credea cæ
bisericile existente nu oglindeau creøtinismul din Noul Testament. Timp de doi
ani, acest grup se întâlnise de mai multe ori pe sæptæmânæ cu ’scopul de a cæuta
adeværul, independent de orice altæ organizaﬂie sectaræ’. În Toronto, elder Pratt
a fost primit cu amabilitate de familia Taylor dar, la început, nu au fost
entuziasmaﬂi de mesajul sæu.
Descurajat de faptul cæ nu putuse sæ gæseascæ un loc în care sæ predice, Parley a
hotærât sæ pæræseascæ Toronto. Înainte de a pleca, el s-a oprit la familia Taylor
pentru a-øi lua o parte din bagaje øi a le spune ræmas bun. În timp ce el se afla
acolo, Leonora Taylor i-a spus prietenei ei, doamna Isabella Walton, despre
problema lui Parley øi cæ ei îi pærea ræu cæ el pleca. ’Poate cæ este un om al lui
Dumnezeu’, a spus ea. Doamna Walton a ræspuns cæ ea fusese inspiratæ de Spirit
sæ viziteze familia Taylor în acea dimineaﬂæ pentru cæ ea dorea sæ-i permitæ
163

elderului Pratt sæ stea în casa ei øi sæ predice. El a fæcut acest lucru øi, în cele
din urmæ, a fost invitat sæ participe la o adunare a grupului lui John Taylor, în
timpul cæreia John a citit relatarea, din Noul Testament, despre Filip predicând
în Samaria. ’Ei bine’, a spus el, ’unde este Filip al nostru? Cine primeøte Cuvântul
cu bucurie øi este botezat când crede? Unde este Petru al nostru øi Ioan al nostru?
Unde sunt apostolii noøtri? Unde este Duhul nostru Sfânt care vine la aøezarea
mâinilor?’ ...’ Când Parley a fost invitat sæ vorbeascæ, a declarat cæ el avea
ræspunsuri la întrebærile lui John Taylor.
Timp de trei sæptæmâni, John Taylor a participat la adunærile organizate de elder
Pratt, luând notiﬂe detaliate în timpul predicilor sale øi comparându-le cu atenﬂie
cu scripturile. Treptat, el a fost convins cæ adeværata Evanghelie a lui Isus Hristos
a fost restauratæ. El øi soﬂia sa, Leonora, au fost botezaﬂi în 9 mai 1836“ (Church
History in the Fullness of Times [manual al Sistemului educaﬂional al Bisericii,
1993], pag. 157; vezi, de asemenea, Parley P. Pratt, Autobiography of Parley P. Pratt
[1975], pag. 134–140, 151).
John Taylor a fost rânduit elder øi a slujit cu credinﬂæ ca misionar. Mai târziu, el
a devenit al treilea preøedinte al Bisericii.
• Cum l-a binecuvântat Domnul pe elder Pratt când el a cæutat sæ predice
Evanghelia?
Levi Hancock a fost botezat în luna noiembrie a anului 1830 øi, la scurt timp dupæ
aceea, a fost chemat sæ pæræseascæ Kirtland øi sæ slujeascæ în misiune în Missouri.
Cælætoria a necesitat parcurgerea a sute de mile øi, împreunæ cu tovaræøul lui,
Zebedee Coltrin, au predicat cu succes Evanghelia în timpul cælætoriei. „Dar, în
cælætoria lor, ei au trecut prin multe suferinﬂe. Levi a fost imobilizat la pat din
cauza unei infecﬂii la picioare øi a fost obligat sæ stea, pentru a-øi reveni, la o familie
care l-a gæzduit, în timp ce Zebedee øi-a continuat drumul færæ el. Mai târziu, în
Missouri, el a continuat sæ lupte cu boala øi, uneori, se înfuria din cauza neputinﬂei
sale de a face tot ce dorea. Dar, plin de recunoøtinﬂæ pentru cæ putea sluji, el a scris:
’Trebuie sæ fiu cinstit în faﬂa lui Dumnezeu øi sæ fac tot ce pot mai bine pentru
împæræﬂia Sa sau, altfel, va fi vai de mine. Nu-mi pasæ de lume, nici de ce spune ea.
Ea va trebui sæ dea socotealæ de mærturia mea la scaunul de judecatæ. Vreau sæ
spun cæ mæ voi comporta în aøa fel încât cuvintele mele vor fi crezute, Domnul
fiind ajutorul meu’.“
Mai târziu, Levi a slujit cu mult curaj în tabæra Sionului. În luna februarie a
anului 1835, el a fost ales pentru a fi unul dintre preøedinﬂii Celor Øaptezeci
(vezi Don L. Searle, „It Is the Truth, I Can Feel It“, Ensign, iulie 1999, pag. 48–50).
• Ce putem învæﬂa despre munca misionaræ din aceste povestiri? Ce putem
învæﬂa despre înfrângerea greutæﬂilor în munca misionaræ?
• Ce sacrificii ar putea fi nevoie sæ facem pentru a sluji ca misionari cu timp
deplin? Ce sacrificii ar putea fi nevoie sæ facem pentru a împærtæøi Evanghelia
prietenilor øi vecinilor noøtri?
3. Membri ai Cvorumului celor Doisprezece au propovæduit unui numær de
mii de persoane în Anglia
Explicaﬂi cæ, în timp ce Biserica creøtea, forﬂele care acﬂionau împotriva ei
deveneau mai viguroase. Credinﬂa unora dintre sfinﬂi a cedat. În aceste vremuri
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grele, Domnul a revelat profetului Joseph Smith cæ „trebuie fæcut ceva nou
pentru salvarea Bisericii Sale“ (History of the Church, 2:489).
Rugaﬂi-l pe membrul clasei pe care l-aﬂi desemnat sæ explice ce s-a fæcut, prezentând pe scurt secﬂiunea „Mission to England“ din Our Heritage, paginile 32–33.
• Cum a binecuvântat Domnul Biserica în aceastæ perioadæ de persecuﬂii øi
încercæri? Ce putem învæﬂa din exemplul elderului Heber C. Kimball?
Porunca, datæ de Domnul acestor fraﬂi, de a pæræsi Kirtland într-o perioadæ atât
de grea a fost probabil greu de înﬂeles. Dar sacrificiile pe care le-au fæcut aceøti
fraﬂi credincioøi au avut ca rezultat întærirea Bisericii într-o øi mai mare mæsuræ.
În 23 iulie 1837, ziua în care misionarii au propovæduit, pentru prima oaræ,
Evanghelia în Anglia, profetul Joseph Smith a primit o revelaﬂie pentru Thomas B.
Marsh, preøedintele Cvorumului celor Doisprezece. Aceastæ revelaﬂie este cuprinsæ
în D&L 112. Versetele 12–34 cuprind instrucﬂiuni pe care Thomas B. Marsh trebuia
sæ le dea Celor Doisprezece.
• Citiﬂi D&L 112:19–22 împreunæ cu membrii clasei. Ce promisiuni a fæcut
Domnul Celor Doisprezece Apostoli în aceste versete?
Explicaﬂi cæ promisiunea fæcutæ în D&L 112:19 a fost îndeplinitæ în timp scurt.
În opt luni, prin eforturile acestor misionari, s-au alæturat Bisericii 2.000 de
oameni øi au fost organizate 26 de ramuri.
Domnul a promis Celor Doisprezece cæ le va da putere sæ deschidæ porﬂile
naﬂiunilor pentru predicarea Evangheliei dacæ ei „se vor umili înaintea [Lui]...
ræmân în cuvântul [Lui] øi ascultæ glasul Spiritului [Lui]“ (D&L 112:21–22).
Pentru a aræta cæ Domnul continuæ sæ îndeplineascæ aceastæ promisiune, puteﬂi
împærtæøi urmætoarea povestire relatatæ de preøedintele Thomas S. Monson:
„În anul 1968, când am vizitat prima oaræ Republica Democratæ Germanæ,
tensiunile erau mari. Nu existau încredere øi înﬂelegere. Nu fuseseræ stabilite relaﬂii
diplomatice. Într-o zi înnoratæ øi ploioasæ, am plecat spre oraøul Görlitz, situat în
inima Republicii Democrate Germane… Am participat la prima mea adunare cu
sfinﬂii. Ne-am adunat într-o clædire micæ øi veche. În timp ce cântau imnurile
Sionului, membrii au umplut, cu adeværat, sala cu credinﬂa øi devotamentul lor.
Inima mi-a fost copleøitæ de durere când mi-am dat seama cæ membrii nu aveau
patriarh, nu aveau episcopii sau ﬂæruøi – aveau numai ramuri. Ei nu puteau primi
binecuvântærile templului – nici înzestrarea sau pecetluirea. Nu avuseseræ de
mult timp nici un vizitator oficial de la sediul Bisericii. Membrii nu puteau ieøi
din ﬂara lor. Totuøi, ei se încredeau în Domnul din toatæ inima.
Stæteam la pupitru øi, cu lacrimi în ochi øi glasul înecat de emoﬂie, am fæcut o
promisiune oamenilor acelora: ’Dacæ veﬂi ræmâne credincioøi øi fideli poruncilor
lui Dumnezeu, toate binecuvântærile de care se bucuræ ceilalﬂi membri ai Bisericii
din alte ﬂæri vor fi ale dumneavoastræ’. Apoi, mi-am dat seama ce spusesem. În
acea searæ, am cæzut în genunchi øi l-am rugat pe Tatæl meu Ceresc: ’Tatæ, eu fac
munca Ta; aceasta este Biserica Ta. Am rostit cuvinte care nu au venit de la mine,
ci de la Tine øi Fiul Tæu. Vei îndeplini Tu promisiunea în viaﬂa acestor oameni
nobili’. Astfel s-a încheiat prima mea vizitæ în Republica Democratæ Germanæ“.
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Opt ani mai târziu, elder Monson a oferit o rugæciune de dedicare pe acel pæmânt:
„Într-o duminicæ dimineaﬂæ, pe 27 aprilie 1975, stæteam în picioare pe o ridicæturæ
de piatræ aflatæ între oraøele Dresda øi Meissen, de la înælﬂimea cæreia se vedea râul
Elba, øi am rostit o rugæciune pentru acel pæmânt øi oamenii lui. Acea rugæciune
vorbea despre credinﬂa membrilor. Sublinia sentimentele delicate din multe inimi
pline de dorinﬂa copleøitoare de a obﬂine binecuvântærile templului. În ea, a fost
exprimatæ rugæmintea de a avea pace. A fost cerut ajutorul divin. Am rostit
cuvintele: ’Dragæ Tatæ, fie ca acesta sæ fie începutul unei noi zile pentru membrii
Bisericii Tale de pe acest pæmânt.
Deodatæ, de departe, din vale, un clopot a început sæ batæ în clopotniﬂa unei
biserici øi trilul unui cocoø a spart liniøtea dimineﬂii, fiecare dintre ele anunﬂând
începutul unei zile noi. Deøi aveam ochii închiøi, am simﬂit cældura razelor de
soare atingându-mi faﬂa, mâinile, braﬂele. Cum era posibil? O ploaie neîntreruptæ
cæzuse întreaga dimineaﬂæ.
La sfârøitul rugæciunii, am privit spre cer. Am observat o razæ de soare care se
strecura printr-o deschizæturæ între norii groøi, o razæ care inundase locul în
care stætea în picioare micul nostru grup. Din acel moment, am øtiut cæ aveam
ajutorul divin“.
Dupæ aceastæ rugæciune inspiratæ, Biserica a crescut rapid în ﬂaræ. Au fost organizate
consilii de district, dupæ care a urmat crearea de ﬂæruøi. Au fost chemaﬂi conducætori
ai preoﬂiei øi patriarhi. În anul 1985, a fost dedicat templul Freiberg, Germania. Iar,
în anul 1989, guvernul a permis Bisericii sæ trimitæ misionari în aceastæ ﬂaræ (în
Conference Report, apr. 1989, pag. 66–69, sau Ensign, mai 1989, pag. 50–53).
4. Mulﬂi sfinﬂi din Kirtland øi-au pæstrat curajul în ciuda persecuﬂiei
Explicaﬂi cæ, în anul 1838, timpul de øedere a sfinﬂilor în Kirtland se apropia
de sfârøit. Persecuﬂiile erau tot mai mari øi era periculos ca ei sæ ræmânæ acolo.
Rugaﬂi-l pe membrul clasei desemnat sæ prezinte pe scurt secﬂiunea „Exodus
from Kirtland“ din Our Heritage, pagina 36.
Deøi unii membri ai Bisericii au cæzut în apostazie în Kirtland, cei mai mulﬂi
dintre ei au ræmas credincioøi øi au întærit Biserica. Relataﬂi urmætoarea experienﬂæ
din viaﬂa lui Brigham Young:
În timp ce locuia în Kirtland, Brigham Young a fost la o adunare în care un grup
de apostaﬂi, inclusiv unii conducætori proeminenﬂi ai Bisericii, complotau sæ-l
înlæture pe profetul Joseph Smith øi sæ punæ pe altcineva în locul lui. Brigham
Young a spus despre aceastæ experienﬂæ:
„M-am ridicat øi, clar øi ferm, le-am spus cæ Joseph era profet, cæ eu øtiam acest
lucru øi cæ îl puteau ponegri øi defæima cât le plæcea; ei nu puteau distruge
numirea sa ca profet al lui Dumnezeu, ei puteau distruge doar propria lor
autoritate, puteau tæia firul care îi lega de profet øi Dumnezeu øi se puteau
scufunda în iad. Mulﬂi au fost foarte furioøi din cauza opoziﬂiei mele ferme
faﬂæ de mæsurile lor... Adunarea s-a terminat færæ ca apostaﬂii sæ fie în stare sæ
ia o hotærâre comunæ cu privire la mæsurile de manifestare a opoziﬂiei lor“
(„History of Brigham Young“, Deseret News, 10 febr. 1858, pag. 386).
• Ce calitæﬂi a dovedit Brigham Young în aceastæ situaﬂie? Cum ne întæreøte
faptul cæ-i susﬂinem pe conducætorii Bisericii? Cum întæreøte acest lucru
întreaga Bisericæ?
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Concluzii

Subliniaﬂi faptul cæ sfinﬂii au beneficiat de binecuvântæri mari în timp ce au træit
în Kirtland. Mulﬂi dintre ei au fost chemaﬂi sæ slujeascæ în misiuni øi au fæcut, de
bunævoie, sacrificii pentru a împærtæøi Evanghelia Cei mai mulﬂi dintre ei øi-au
pæstrat credinﬂa într-o perioadæ de mare restriøte. Referitor la aceøti membri ai
Bisericii, în Our Heritage se afirmæ: „Prin exemplul propriei vieﬂi, ei... au læsat o
moøtenire nepieritoare de supunere plinæ de credinﬂæ faﬂæ de conducætorii unøi
ai Domnului øi de sacrificiu personal în munca Domnului“ (pag. 36).
Încurajaﬂi-i pe membrii clasei sæ urmeze exemplul sfinﬂilor din Kirtland, care au
fæcut sacrificii mari pentru munca Domnului øi øi-au pæstrat credinﬂa în vremurile
de restriøte. Depuneﬂi-væ mærturia despre adeværurile discutate în timpul lecﬂiei,
aøa cum sunteﬂi îndemnat de Spirit.
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„Ei trebuie sæ fie mustraﬂi øi
încercaﬂi, chiar ca Avraam“

Scop

Sæ aflæm despre eforturile fæcute de primii sfinﬂi de a întemeia oraøul Sion în
Missouri øi sæ-i încurajeze pe membrii clasei sæ contribuie la clædirea Sionului
astæzi.

Pregætire

1. Studiaﬂi, rugându-væ, urmætoarele scripturi øi alte materiale:
a. Doctrinæ øi legæminte 101; 103; 105;
b. Our Heritage, paginile 27–29, 37–45.
2. Revedeﬂi materialele pentru aceastæ lecﬂie din Îndrumarul de studiu pentru membrii
clasei (35686). Planificaﬂi moduri în care sæ faceﬂi referire la ele în timpul lecﬂiei.
3. Rugaﬂi-i pe membrii clasei sæ se pregæteascæ pentru a prezenta pe scurt
urmætoarele secﬂiuni din Our Heritage:
a. „Persecution in Jackson County“ („Persecuﬂii în ﬂinutul Jackson“) øi
„Tarring and Feathering of Bishop Partridge“ („Episcopul Partridge este
acoperit cu smoalæ øi fulgi“) (paginile 39–40, 41–42);
b. „Refuge in Clay County“ („Refugierea în ﬂinutul Clay“) (paginile 43–44);
c. „Training of Leaders in Zion’s Camp“ („Pregætirea conducætorilor în Tabæra
Sion“) øi „Persecution of Zion’s Camp“ („Persecuﬂiile împotriva Taberei Sion“)
(paginile 27–29 øi 44–45).

Sugestii pentru
desfæøurarea lecﬂiei
Activitate pentru
captarea atenﬂiei

În funcﬂie de situaﬂie, folosiﬂi activitatea urmætoare sau una proprie pentru a
începe lecﬂia.
• Cum v-aﬂi simﬂi dacæ vi s-ar cere sæ væ pæræsiﬂi familia øi sæ stræbateﬂi 1.600
km, în condiﬂii istovitoare, pentru a ajuta membri ai Bisericii care s-ar afla
într-o zonæ periculoasæ? (Puteﬂi alege o localitatea cunoscutæ, aflatæ la o
distanﬂæ de 1.600 km, øi puteﬂi aduce o hartæ pentru a aræta cât de lung este
drumul pânæ acolo.) Ce sacrificii ar trebui sæ faceﬂi? Cum v-aﬂi simﬂi dacæ aﬂi
ajunge la destinaﬂie øi vi s-ar spune sæ væ întoarceﬂi acasæ færæ a face ceva ca
sæ fiﬂi de ajutor?
Explicaﬂi faptul cæ, atunci când sfinﬂii din ﬂinutul Jackson, Missouri, au fost
alungaﬂi din casele lor, Joseph Smith a organizat Tabæra Sion, constând dintr-un
grup de 207 bærbaﬂi care trebuia sæ parcurgæ aproape 1.600 de km, pornind din
Ohio, pentru a-i ajuta. Întrebærile de mai sus ne pot ajuta sæ înﬂelegem unele
dintre dificultæﬂile cu care s-au confruntat participanﬂii la Tabæra Sion.
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Discuﬂii øi aplicaﬂii

Selectaﬂi, rugându-væ, materialul pentru lecﬂie care se potriveøte cel mai bine
nevoilor membrilor clasei. Puteﬂi alege sæ predaﬂi lecﬂia pe parcursul a douæ
perioade de predare.
1. Sfinﬂii se aøeazæ în ﬂinutul Jackson, Missouri, iar, mai târziu, sunt alungaﬂi
Treceﬂi în revistæ urmætoarele date istorice. Reamintiﬂi membrilor clasei cæ, din
anul 1831 pânæ în anul 1838, Biserica a avut douæ centre populate – unul în
Kirtland, Ohio, øi celælalt în vestul statului Missouri. În ambele locuri, se
petreceau evenimente importante. Lecﬂiile 27 øi 28 vor trata doctrine øi
evenimente privind Biserica din Missouri.
În luna iulie a anului 1831, Joseph Smith a fæcut prima cælætorie în Missouri.
Acolo, el a primit o revelaﬂie în care Missouri a fost indicat ca loc de amplasare a
oraøului Sion, punctul central fiind localitatea Independence (D&L 57:1–3). La
2 august, Sidney Rigdon a dedicat pæmântul pentru adunarea sfinﬂilor. În ziua
urmætoare, profetul Joseph Smith a dedicat locul de amplasare a templului din
Independence.
Membrii din ramura Colesville din New York au fost primii sfinﬂi care s-au
stabilit în Missouri øi, în scurt timp, au venit øi alﬂii acolo, neræbdætori sæ ajute la
construirea oraøului Sion (D&L 63:24, 36). Pânæ în anul 1832, acolo s-au adunat
peste 800 de sfinﬂi, formând cinci ramuri în Independence øi în împrejurimile
ﬂinutului Jackson.
Sfinﬂii din ﬂinutul Jackson s-au bucurat de o perioadæ de pace øi speranﬂæ. Totuøi,
la sfârøitul anului 1832, problemele au început sæ aparæ. Unii membri nu voiau
sæ accepte autoritatea conducætorilor locali ai Bisericii. Alﬂii îl criticau pe profetul
Joseph care se întorsese la Kirtland. Alﬂi membri erau agresivi, lacomi, egoiøti øi
lipsiﬂi de credinﬂæ.
Pe lângæ acestea, tensiunile dintre membri øi alﬂi coloniøti din zonæ s-au
intensificat. În 20 iulie 1833, aceste tensiuni au escaladat ajungându-se la
violenﬂe. Rugaﬂi-l pe membrul clasei desemnat sæ prezinte pe scurt secﬂiunile
„Persecution in Jackson County“ øi „Tarring and Feathering of Bishop Partridge“
din Our Heritage, paginile 39–40 øi 41–42.
Din luna iulie pânæ în luna noiembrie a anului 1833, persecuﬂiile împotriva
sfinﬂilor s-au intensificat. Gloatele le-au ars recoltele, le-au distrus casele, i-au
biciuit øi i-au bætut pe bærbaﬂi øi au terorizat femeile øi pe copiii.
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Persecuﬂii în Missouri Sfinﬂii au fost alungaﬂi din casele lor din ﬂinutul Jackson, Missouri.

În ziua de 4 noiembrie, lângæ râul Big Blue, gloata a început o luptæ împotriva
unui grup mic de bærbaﬂi øi bæieﬂi sfinﬂi din zilele din urmæ (Our Heritage, paginile
42–43). În urmætoarele douæ zile, peste 1.000 de sfinﬂi au fost alungaﬂi din ﬂinutul
Jackson pe un frig næprasnic. Ræmaøi færæ adæpost, cei mai mulﬂi dintre ei au trecut
râul Missouri øi au gæsit un refugiu temporar în ﬂinutul Clay. Rugaﬂi-l pe membrul
clasei desemnat sæ prezinte pe scurt secﬂiunea „Refuge in Clay County“ din Our
Heritage, pagina 43–44.
2. Domnul îi instruieøte pe sfinﬂii care au fost alungaﬂi din ﬂinutul Jackson
Explicaﬂi cæ, atunci când vestea despre necazurile din Missouri a ajuns la Joseph
Smith în Kirtland, el a fost profund îndurerat. El s-a rugat pentru mântuirea
Sionului øi a primit revelaﬂia care a devenit secﬂiunea 101 din Doctrina øi
legæmintele.
• Din ce motive a spus Domnul cæ a permis ca necazurile sæ vinæ asupra sfinﬂilor
în Missouri? Citiﬂi urmætoarele versete împreunæ cu membrii clasei. Rezumaﬂi
informaﬂiile pe tablæ. Alegeﬂi câteva dintre urmætoarele întrebæri pentru a
încuraja discuﬂia.)
a. D&L 101:2, 6; vezi, de asemenea, D&L 103:4. (Din cauza pæcatelor lor.)
b. D&L 101:4. (Pentru cæ ei trebuia sæ fie „mustraﬂi øi încercaﬂi, chiar ca
Avraam“.) În ce scopuri a mustrat Domnul pe poporul Sæu? (Vezi D&L 95:1;
105:6; Helaman 12:3; Evrei 12:11.) În ce fel este mustrarea Domnului o
dovadæ a dragostei Lui pentru noi? Cum ne ajutæ mustrarea Domnului
sæ învæﬂæm supunerea øi sæ ne aducem aminte de El?
c. D&L 101:7–8. (Pentru cæ unii dintre sfinﬂi nu s-au græbit sæ-L asculte pe
Domnul.) De ce oamenii Îl uitæ uneori pe Dumnezeu øi nu ﬂin seama de
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sfatul Lui „în ziua pæcii lor“? Ce putem face ca sæ devenim neræbdætori sæ
urmæm sfatul lui Dumnezeu?
• Cum a arætat Domnul milæ faﬂæ de sfinﬂi dupæ ce i-a mustrat? (Citiﬂi urmætoarele
versete împreunæ cu membrii clasei. Rezumaﬂi informaﬂiile pe tablæ.)
a. D&L 101:9. (El a promis cæ nu îi va alunga øi cæ va fi milos cu ei „în ziua
mâniei“.)
b. D&L 101:10. (El a promis cæ indignarea Sa va cædea asupra duømanilor lor.)
c. D&L 101:11–15. (El a promis sæ-i salveze, sæ-i adune øi sæ-i aline pe sfinﬂii Sæi.)
d. D&L 101:16–19. (El a promis cæ Sionul va fi mântuit în viitor.)
Invitaﬂi-i pe membrii clasei sæ împærtæøeascæ experienﬂe în care au simﬂit
dragostea øi mila Domnului în momente grele.
• Citiﬂi D&L 101:35–38 împreunæ cu membrii clasei. Ce anume putem învæﬂa
din aceste versete care sæ ne ajute sæ avem perspectiva potrivitæ asupra vieﬂii
noastre muritoare? În ce fel v-a ajutat în momente de încercare cunoaøterea
promisiunilor eterne ale Domnului?
3. Tabæra Sion este organizatæ øi membrii ei pornesc spre Missouri
Explicaﬂi cæ, dupæ ce au fost alungaﬂi din ﬂinutul Jackson, sfinﬂii au trimis o
petiﬂie guvernatorului statului Missouri, Daniel Dunklin, pentru a fi ajutaﬂi sæ-øi
reconstruiascæ locuinﬂele øi pentru a primi protecﬂie. Guvernatorul øi-a exprimat
dorinﬂa de a-i ajuta dacæ sfinﬂii aveau sæ organizeze un grup de bærbaﬂi care sæ-i
protejeze.
În luna februarie a anului 1834, profetul Joseph Smith a primit vestea acestei
oferte pe când se afla în Kirtland, Ohio. El a ræspuns organizând un grup de
bærbaﬂi care urmau sæ stræbatæ în marø aproape 1.600 de km pentru a duce
alinare sfinﬂilor din Missouri, a-i ajuta sæ se întoarcæ pe pæmânturile lor øi a-i
proteja dupæ aceea. Revelaﬂia prin care se dædeau instrucﬂiuni privind aceastæ
expediﬂie, care a ajuns sæ fie cunoscutæ sub numele de tabæra Sionului, este
consemnatæ în D&L 103.
Rugaﬂi-l pe membrul clasei desemnat sæ treacæ în revistæ povestirea despre tabæra
Sionului din Our Heritage, paginile 27–29 øi 44–45. Pentru a aræta distanﬂa care
desparte Kirtland de Missouri, puteﬂi folosi harta 3 de la pagina 304 din acest
manual øi de la pagina 31 din Îndrumarul de studiu pentru membrii clasei.
• Aøa cum a fost instruit de Domnul în D&L 103, Joseph Smith a organizat tabæra
Sionului pentru a-i ajuta pe sfinﬂii din ﬂinutul Jackson sæ-øi redobândeascæ
locuinﬂele øi pæmânturile. Care a fost rezultatul organizærii taberei Sionului din
perspectiva acestui scop? (Dupæ ce membrii taberei au stræbætut aproape 1.600
de km cætre râul Fishing, în apropiere de ﬂinutul Jackson, Domnul a revelat cæ
sfinﬂii vor trebui sæ aøtepte mântuirea Sionului. La scurt timp dupæ aceea,
profetul a desfiinﬂat tabæra.)
• Când Brigham Young a revenit la Kirtland dupæ desfiinﬂarea taberei Sionului,
el a fost întrebat: „Ce ai dobândit din aceastæ cælætorie?“. El a ræspuns: „Tocmai
ceea ce am urmærit mergând acolo... Nu aø schimba cunoaøterea pe care am
primit-o în aceastæ vreme nici pentru întregul ﬂinut“ (în Journal of Discourse,
2:10). Ce scopuri importante au realizat participanﬂii la tabæra Sionului?
(Ræspunsurile ar putea include pe cele menﬂionate mai jos.)
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a. Participanﬂii au fost întæriﬂi de mai multe manifestæri miraculoase ale
puterii Domnului (vezi, de exemplu, Our Heritage, paginile 44–45).
b. Aceasta a fost o ocazie pentru încercarea credinﬂei participanﬂilor, dându-le
posibilitatea sæ dovedeascæ faptul cæ ei se supun Domnului øi sacrificæ toate
lucrurile, chiar øi viaﬂa lor, dacæ este necesar, pentru a face voinﬂa Sa.
c. Aceasta a fost un test prin care s-a putut stabili cine era credincios øi demn
sæ slujeascæ în poziﬂii de conducere în Bisericæ.
d. A oferit participanﬂilor ocazia de a se afla în preajma profetului øi a învæﬂa
de la el, pregætindu-i pentru viitoare responsabilitæﬂi de conducere.
Explicaﬂi cæ, în timp ce unele persoane au considerat cæ tabæra Sionului a
fost un eøec, îndeplinirea acestor scopuri a avut o mare importanﬂæ pentru
Bisericæ. Tabæra Sionului constituie un exemplu de mod în care scopurile
lui Dumnezeu pot fi îndeplinite în feluri pe care noi nu le înﬂelegem în
momentul respectiv.
• Cum i-a pregætit pe viitorii conducætori ai Bisericii experienﬂa træitæ în tabæra
Sionului?
În luna februarie a anului 1835, la cinci luni de la desfiinﬂarea taberei, au fost
organizate Cvorumul celor Doisprezece Apostoli øi Primul Cvorum al celor
Øaptezeci. Nouæ dintre Cei Doisprezece Apostoli øi toﬂi cei 70 de membri ai
Cvorumului celor Øaptezeci slujiseræ în tabæra Sionului. Vorbind despre
modul în care tabæra a contribuit la pregætirea acestor conducætori, Joseph
Smith a spus:
„Fraﬂii mei, unii dintre voi sunt furioøi pe mine pentru cæ nu aﬂi luptat în
Missouri; dar, daﬂi-mi voie sæ væ spun, Dumnezeu nu a vrut ca voi sæ luptaﬂi.
El nu Øi-ar fi putut organiza împæræﬂia cu doisprezece bærbaﬂi care sæ deschidæ
uøa Evangheliei pentru naﬂiunile pæmântului øi cu øaptezeci de bærbaﬂi, sub
îndrumarea primilor, øi cælcându-le pe urme, dacæ El nu i-ar fi luat dintr-un
grup de oameni care øi-au oferit viaﬂa øi care au fæcut un sacrificiu la fel de
mare ca cel fæcut de Avraam“ (History of the Church, 2:182).
Experienﬂa træitæ de George A. Smith demonstreazæ cum i-a pregætit tabæra
Sionului pe bærbaﬂi pentru viitoare poziﬂii în conducerea Bisericii. Având 16
ani, el era cel mai tânær bærbat din tabæræ, lipsindu-i experienﬂa øi încrederea.
În ciuda condiﬂiilor grele în care træia øi a faptului cæ mulﬂi bærbaﬂi se plângeau
de aceste condiﬂii, George a urmat cu bunævoinﬂæ toate instrucﬂiunile lui
Joseph Smith. George a dormit în cortul profetului øi a putut sæ asculte multe
dintre sfaturile øi instrucﬂiunile pe care acesta le-a dat. Aflându-se în preajma
profetului, George a dobândit însuøiri de conducætor øi øi-a format tæria care
l-a pregætit pentru o viaﬂæ în conducerea Bisericii. Dupæ mai puﬂin de cinci ani
de la tabæra Sionului, George A. Smith a fost rânduit apostol. Mai târziu, el a
slujit, alæturi de Brigham Young, ca membru al Primei Preøedinﬂii.
• Ce putem învæﬂa din evenimentele prin care a trecut tabæra Sionului, învæﬂæturi
pe care sæ le putem pune în practicæ în viaﬂa noastræ? (În cele ce urmeazæ sunt
indicate câteva ræspunsuri øi câteva întrebæri pentru a încuraja discuﬂia.)
a. Înﬂelegerea scopurilor încercærilor. Care au fost unele dintre încercærile pe
care le-a implicat participarea la tabæra Sionului? Ce ne învaﬂæ evenimentele
prin care a trecut tabæra Sionului despre scopurile încercærilor din vieﬂile
noastre? (Vezi D&L 103:12.)
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b. Importanﬂa supunerii. Ce putem învæﬂa din cazul taberei Sionului despre
supunere? (Vezi D&L 103:7–10, 36.)
c. Necesitatea de a fi dornici sæ sacrificæm toate lucrurile pentru Domnul. Ce
putem învæﬂa din experienﬂa taberei Sionului despre sacrificiu? (Vezi D&L
103:27–28.) De ce ne cere Domnul sæ fim dornici sæ sacrificæm toate lucrurile
pentru El? Cum putem dobândi o astfel de dorinﬂæ? Cum putem manifesta
aceastæ dorinﬂæ acum?
d. Importanﬂa unitæﬂii în lucrarea Domnului. Arætaﬂi faptul cæ, chiar øi atunci
când cei care murmuræ øi se ræzvrætesc sunt puﬂini, întregul grup este slæbit.
e. Importanﬂa susﬂinerii profetului øi urmærii sfaturilor lui chiar øi atunci când
este greu sau când nu înﬂelegem pe deplin motivele.
4. Domnul reveleazæ cæ poporul Sæu trebuie „sæ aøtepte puﬂin mântuirea
Sionului“
Explicaﬂi cæ Domnul a promis sæ mântuiascæ Sionul øi sæ redea poporului Sæu
pæmânturile lui din ﬂinutul Jackson, Missouri. Totuøi, aceastæ promisiune a fost
condiﬂionatæ de supunerea sfinﬂilor (D&L 103:5–8, 11–14). Domnul a revelat
faptul cæ, aøa cum Israel din vechime nu a putut sæ intre pe pæmântul promis
timp de 40 de ani din cauza nesupunerii lor, Israelul modern va trebuia sæ
„aøtepte puﬂin“ mântuirea Sionului din cauza nesupunerii unora dintre sfinﬂi
øi a neînﬂelegerilor dintre ei (D&L 105:9, 13).
• Citiﬂi D&L 105:1–13 împreunæ cu membrii clasei. Care sunt unele dintre
condiﬂiile, stabilite de Domnul, a cæror îndeplinire va duce, în cele din urmæ,
la crearea Sionului? (Ræspunsurile le-ar putea include pe cele menﬂionate mai
jos. Discutaﬂi despre modul în care aceste condiﬂii pot fi puse în practicæ în
viaﬂa noastræ.)
a. Sfinﬂii trebuie sæ înveﬂe sæ fie supuøi (D&L 105:3, 6; vezi, de asemenea,
versetul 37).
b. Ei trebuie sæ se îngrijeascæ de særaci øi nevoiaøi (D&L 105:3).
c. Ei trebuie sæ fie „uniﬂi potrivit unirii cerute de legea împæræﬂiei celestiale“
(D&L 105:4; vezi, de asemenea, versetul 5).
d. Ei trebuie sæ fie învæﬂaﬂi mai temeinic, sæ dobândeascæ mai multæ experienﬂæ
øi sæ-øi cunoascæ mai bine îndatoririle (D&L 105:10).
e. Ei trebuie sæ fie înzestraﬂi cu putere din cer (D&L 105:11–12; vezi, de
asemenea, versetul 33).
• În D&L 105:38–40, Domnul i-a sfætuit pe sfinﬂi sæ caute pacea, chiar øi cu
aceia care i-au persecutat. El a promis cæ, în schimb, „toate lucrurile vor lucra
împreuna pentru binele vostru“ (D&L 105:40). În ce fel aﬂi fost binecuvântaﬂi
pe mæsuræ ce aﬂi pus în practicæ sfatul de a cæuta pacea?
Concluzii

Domnul promite cæ Sionul va fi mântuit øi El ne spune ce trebuie sæ facem
pentru a ne pregæti pentru acea zi. Amintiﬂi membrilor clasei cæ noi trebuie sæ
cæutæm din toatæ inima sæ ajutæm la clædirea Sionului astæzi, în familiile øi ﬂæruøii
noøtri. Depuneﬂi-væ mærturia despre adeværurile discutate în timpul lecﬂiei, aøa
cum sunteﬂi îndemnat de Spirit.
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Idei suplimentare
pentru predare

Puteﬂi folosi una sau mai multe dintre ideile urmætoare pentru a completa planul
lecﬂiei sugerat.
1. Linia timpului pentru evenimentele din Missouri
Urmætoarea linie a timpului pentru evenimentele care au avut loc în Missouri væ
poate fi de folos pe mæsuræ ce predaﬂi aceastæ lecﬂie. Pentru a ajuta la identificarea
locurilor importante, puteﬂi folosi harta 2 de la pagina 303 din acest manual øi de
la pagina 30 din Îndrumarul de studiu pentru membrii clasei.
ianuarie 1831: primii misionari sosesc în Missouri.
iulie 1831: Domnul a desemnat Missouri drept locul de amplasare a oraøului Sion.
august 1831: Joseph Smith a dedicat locul de amplasare a templului din Independence,
Missouri.
iulie 1833: o gloatæ îi atacæ pe sfinﬂii din Independence, Missouri.
noiembrie 1833: are loc lupta de pe malul râului Big Blue. Sfinﬂii sunt alungaﬂi din ﬂinutul
Jackson în ﬂinutul Clay, Missouri.
mai-iunie 1834: tabæra Sionului a stræbætut în marø drumul de la Kirtland, Ohio, cætre ﬂinutul
Clay, Missouri.
iunie 1836: cetæﬂenii ﬂinutului Clay le cer sfinﬂilor sæ pæræseascæ ﬂinutul.
septembrie 1836: sfinﬂii încep sæ plece spre Far West øi alte puncte care au devenit ﬂinuturile
Caldwell øi Daviess, Missouri.
martie 1838: Joseph Smith øi familia lui sosesc în Far West, Missouri, dupæ ce s-au refugiat din
calea gloatelor în Kirtland, Ohio.
octombrie 1838: are loc lupta de pe malul râului Crooked. Guvernatorul statului Missouri,
Boggs, emite ordinul de exterminare.
octombrie 1838 – aprilie 1839: Joseph Smith øi alﬂi conducætori ai Bisericii sunt ﬂinuﬂi
prizonieri în Missouri.
aprilie 1839: sfinﬂii se refugiazæ din Missouri în Illinois.

2. Instrucﬂiunile Domnului pentru sfinﬂii exilaﬂi
Dupæ ce sfinﬂii au fost alungaﬂi din ﬂinutul Jackson, Domnul a dat instrucﬂiuni în
legæturæ cu ce trebuia sæ facæ ei. Puteﬂi trece în revistæ urmætoarele instrucﬂiuni:
a. Sæ caute mântuirea Sionului (D&L 101:43–62). Prin pilda din aceste versete,
Domnul a reamintit sfinﬂilor cæ nesupunerea le-a slæbit poziﬂia øi a permis
duømanilor lor sæ-i copleøeascæ. Totuøi, El i-a asigurat cæ Sionul va fi mântuit
la vremea stabilitæ de El.
b. Sæ continue munca de adunare (D&L 101:63–75). Chiar dacæ centrul Sionului
cæzuse în mâinile duømanului, Domnul a explicat clar faptul cæ sfinﬂii trebuia
sæ continue sæ se adune în locurile pe care El le desemnase (versetul 67). În
zilele noastre, aceste locuri sunt ﬂæruøii Sionului din întreaga lume. Noi trebuie
sæ facem din ﬂæruøii noøtri „locuri sfinte“ (D&L 101:21–22).
c. Sæ caute sæ-øi redobândeascæ drepturile (D&L 101:76–95). Sfinﬂilor li s-a poruncit
sæ facæ petiﬂii oficiale pentru a obﬂine compensaﬂii øi dreptate pentru pierderile
suferite. Potrivit Constituﬂiei Statelor Unite, lor le era garantat dreptul la
libertatea religiei øi la proprietate. Aceste drepturi fuseseræ încælcate în statul
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Missouri. Sfinﬂii au urmat sfatul Domnului øi au cæutat sæ-øi redobândeascæ
drepturile la nivel local, de stat øi naﬂional. Cererea lor de a primi ajutor a fost
respinsæ, aøa încât sfinﬂii au læsat responsabilitatea judecærii în mâinile
Domnului øi au pæræsit locul.
d. Sæ continue sæ-øi revendice proprietatea din ﬂinutul Jackson (D&L 101:96–101).
3. Prezentarea casetei video „Zion’s Camp“ („Tabæra Sionului“)
Dacæ dispuneﬂi de caseta video Teachings from the Doctrine and Covenants and
Church History (53933), puteﬂi rula segmentul cu durata de 19 minute „Zion’s
Camp“ în timpul celei de a treia pærﬂi a lecﬂiei.
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„O, Dumnezeule, unde eøti Tu?“

Scop

Sæ-i ajute pe membrii clasei sæ îndure mai uøor suferinﬂa întorcându-se spre
Salvator.

Pregætire

1. Studiaﬂi, rugându-væ, urmætoarele scripturi øi alte materiale:
a. Doctrinæ øi legæminte 121:1–33; 122 øi celelalte scripturi din aceastæ lecﬂie;
b. Our Heritage, paginile 45–53.
2. Revedeﬂi materialele pentru aceastæ lecﬂie din Îndrumarul de studiu pentru
membrii clasei (35686). Planificaﬂi moduri în care sæ faceﬂi referire la ele în
timpul lecﬂiei.
3. Rugaﬂi pe unul sau doi membri ai clasei sæ se pregæteascæ sæ prezinte pe scurt
ce au învæﬂat øi cum au crescut în urma suferinﬂei. Întrebaﬂi-i dacæ pot realiza
aceastæ îndatorire.
4. Dacæ folosiﬂi activitatea pentru captarea atenﬂiei, aduceﬂi la oræ câte o foaie de
hârtie øi un pix sau un creion pentru fiecare membru al clasei.

Sugestii pentru
desfæøurarea lecﬂiei
Activitate pentru
captarea atenﬂiei

În funcﬂie de situaﬂie, folosiﬂi activitatea urmætoare sau una proprie pentru a
începe lecﬂia.
Daﬂi fiecærui membru al clasei o foaie de hârtie øi un pix sau creion. Rugaﬂi-i sæ
noteze un moment greu sau o suferinﬂæ prin care au trecut. Dupæ ce au terminat,
rugaﬂi-i sæ scrie ce au învæﬂat din acea suferinﬂæ øi cum au crescut ca urmare a ei.
Explicaﬂi faptul cæ aceastæ lecﬂie este despre îndurarea suferinﬂei prin întoarcerea
la Salvator. Spuneﬂi membrilor clasei cæ, pe parcursul lecﬂiei, vor avea ocazia sæ
împærtæøeascæ ceea ce au scris pe foile de hârtie.

Discuﬂii øi aplicaﬂii

Selectaﬂi, rugându-væ, materialul pentru lecﬂie care se potriveøte cel mai bine
nevoilor membrilor clasei. Încurajaﬂi-i pe membrii clasei sæ împærtæøeascæ
experienﬂe care au legæturæ cu principiile din scripturi pe care le discutaﬂi.
Prezentaﬂi pe scurt urmætoarele evenimente petrecute în Missouri. Puteﬂi folosi
Our Heritage, paginile 45–49 øi harta 2 de la pagina 303 din acest manual øi de la
pagina 30 din Îndrumarul de studiu pentru membrii clasei.
Dupæ ce sfinﬂii au fost alungaﬂi din ﬂinutul Jackson, la sfârøitul anului 1833, ei au
gæsit refugiu în ﬂinutul Clay din apropiere, unde au stat pânæ în 1836, când li s-a
cerut sæ plece. Din ﬂinutul Clay, ei s-au mutat la aproximativ 95 km spre nord øi
au întemeiat comunitatea din Far West øi alte aøezæri mai mici.
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Biserica a prosperat o vreme în nordul statului Missouri. Populaﬂia a crescut rapid
iar, în Far West øi Adam-ondi-Ahman, au fost dedicate locurile de amplasare a
templelor. Totuøi, au continuat sæ existe conflicte între unii dintre sfinﬂi. Mai mulﬂi
conducætori au fost excomunicaﬂi, inclusiv Oliver Cowdery øi David Whitmer.
Pe lângæ neînﬂelegerile dintre unii membri ai Bisericii, au continuat øi conflictele
cu alﬂi localnici din nordul statului Missouri. În anul 1838, gloatele øi membrii
miliﬂiilor øi-au înteﬂit atacurile. În ziua de 25 octombrie, trei membri ai Bisericii
au fost uciøi în timpul luptei de pe malul râului Crooked, printre ei aflându-se øi
David W. Patten, un apostol. Douæ zile mai târziu, guvernatorul statului Missouri,
Lilburn W. Boggs, a emis un ordin în care se spunea cæ „mormonii trebuie sæ fie
trataﬂi ca duømani øi trebuie sæ fie exterminaﬂi sau alungaﬂi din stat“ (History of the
Church, 3:175).
În 30 octombrie, o gloatæ formatæ din aproximativ 200 de bærbaﬂi au ucis 17
bærbaﬂi øi bæieﬂi la Haun’s Mill (moara lui Haun). În ziua urmætoare, Joseph
Smith øi alﬂi aproximativ 50 de conducætori ai Bisericii au fost arestaﬂi sub acuzaﬂii
false. Cei mai mulﬂi dinte aceøti conducætori au fost eliberaﬂi dupæ aproape trei
sæptæmâni. Totuøi, øase dintre ei, printre care Joseph øi Hyrum Smith, au fost
reﬂinuﬂi deøi erau nevinovaﬂi. În luna noiembrie, ei au fost duøi, pe jos, întâi la
Independence, apoi la Richmond øi apoi la Liberty, unde au fost încarceraﬂi în
închisoarea Liberty pânæ în luna aprilie 1839.
Condiﬂiile în închisoarea Liberty au fost aspre. Prizonierii erau ﬂinuﬂi la subsol,
care era un fel de temniﬂæ – întunecatæ, friguroasæ øi insalubræ. Hrana era
insuficientæ øi murdaræ. Profetul øi tovaræøii lui aveau drept paturi câteva paie
puse direct pe podeaua de piatræ øi pæturi rupte pentru a se acoperi. Plafonul era
atât de jos, încât unii dintre fraﬂi, inclusiv Joseph øi Hyrum, nu puteau sta în
picioare færæ a se apleca. De asemenea, ei se aflau sub o permanentæ ameninﬂare
cu moartea.
În timp ce profetul era în închisoare, aproximativ 8.000 de sfinﬂi din Missouri
au fost forﬂaﬂi sæ-øi pæræseascæ locuinﬂele ca urmare a ordinului de exterminare
dat de guvernator. Mulﬂi dintre ei au fost jefuiﬂi, bætuﬂi øi uciøi de gloate în timp
ce se refugiau în statul Illinois. Profetul a aflat de suferinﬂele sfinﬂilor øi s-a rugat
Domnului pentru ajutor. Ca ræspuns, Domnul i-a dat câteva revelaﬂii puternice.
Profetul le-a consemnat într-o scrisoare adresatæ conducætorilor Bisericii aflaﬂi
în Quincy, Illinois, care îndrumau exodul sfinﬂilor din Missouri. Pærﬂi ale
acestor revelaﬂii formeazæ acum secﬂiunile 121, 122 øi 123 din Doctrina øi
legæmintele.
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Închisoarea Liberty În timp ce se afla, pe nedrept, închis aici, profetul Joseph Smith a primit
revelaﬂiile incluse acum în secﬂiunile 121, 122 øi 123 din Doctrina øi legæmintele.

1. Rugæciunea lui Joseph Smith în închisoarea Liberty øi ræspunsul Domnului
• Citiﬂi D&L 121:1–6 împreunæ cu membrii clasei. Potrivit acestor versete, ce
sentimente avea Joseph Smith la acea vreme øi la ce se gândea? Ce a cerut el
de la Domnul? Care sunt gândurile øi sentimentele dumneavoastræ în timp ce
citiﬂi rugæminﬂile adresate de Joseph Smith cætre Domnul în aceste versete?
• Ræspunul Domnului la rugæciunea lui Joseph Smith este dat în D&L 121:7–33
øi D&L 122. Citiﬂi D&L 121:7–10 împreunæ cu membrii clasei. Ce l-a învæﬂat
Domnul pe Joseph în aceste versete? Cum v-aﬂi simﬂi dacæ vi s-ar adresa aceste
cuvinte? Ce putem învæﬂa despre Domnul din acest ræspuns?
Arætaﬂi cæ aceste revelaﬂii „au fæcut din închisoarea Liberty un centru de instruire
pentru o vreme. Ochii sfinﬂilor erau întorøi cætre ea ca locul din care veneau
încurajærile, sfaturile – cuvântul Domnului. Atât timp cât profetul s-a aflat acolo,
a fost mai mult un templu decât o închisoare. A fost un loc de meditaﬂie øi
rugæciune... Joseph Smith l-a cæutat pe Dumnezeu în aceastæ închisoare aspræ
øi l-a gæsit“ (B. H. Roberts, A Comprehensive History of the Church, 1:526).
• Cum v-au binecuvântat viaﬂa revelaﬂiile date în închisoarea Liberty (D&L 121
øi 122)?
2. Salvatorul are o înﬂelegere perfectæ a suferinﬂelor øi greutæﬂilor noastre
• Rugaﬂi-i pe membrii clasei sæ se gândeascæ la propriile încercæri în timp ce
cineva citeøte D&L 122:5–8. În ce fel a „a coborât sub“ toate lucrurile
Salvatorul? (Vezi Alma 7:11–12; D&L 19:16–19.)
Explicaﬂi cæ, datoritæ faptului cæ Salvatorul a coborât sub toate lucrurile, El are
o înﬂelegere perfectæ a tuturor încercærilor noastre. Vorbind despre suferinﬂa
supremæ a Salvatorului, elder Neal A. Maxwell, din Cvorumul celor
Doisprezece, a spus:
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„Ca parte a ispæøirii Sale infinite, Isus... a purtat pæcatele, durerile, tristeﬂile øi,
aøa cum a declarat Iacov, durerile fiecærui bærbat, fiecærei femei øi fiecærui copil
(2 Nefi 9:21). Fiind desævârøit în empatia Sa, Isus øtie cum sæ ne întæreascæ...
Nimic nu depæøeøte puterea Sa mântuitoare sau empatia Sa cuprinzætoare.
De aceea, nu trebuie sæ ne plângem de faptul cæ viaﬂa noastræ nu este o
grædinæ de trandafiri, când ne aducem aminte cine a purtat coroana de spini!“
(în Conference Report, apr. 1987, pag. 89, sau Ensign, mai 1987, pag. 72).
• Existæ încercæri în care sæ nu putem fi alinaﬂi de Salvator? (Vezi Evrei 4:15.)
Cum ne poate ajuta cunoaøterea suferinﬂei Salvatorului sæ fim credincioøi
când trecem prin durerile noastre?
• Ce putem face pentru a beneficia mai din plin de alinarea øi tæria pe care le
oferæ Isus prin ispæøirea Sa? (Vezi Evrei 4:16; 1 Petru 5:6–11.) Cum ne pot ajuta
rugæciunea, umilinﬂa øi credinﬂa în Isus Hristos sæ primim tærie în momentele
grele?
3. Scopurile greutæﬂilor
Explicaﬂi cæ greutæﬂile fac parte din planul lui Dumnezeu care include punerea la
încercare øi creøterea noastræ în viaﬂa muritoare. Noi venim pe pæmânt øtiind cæ
vom trece prin dureri, încercæri øi alte greutæﬂi.
Profetul Joseph Smith a trecut prin atât de multe nenorociri încât a spus cæ ele
„au fost condiﬂiile mele obiønuite în toate zilele vieﬂii mele... øi, ca øi Pavel, sunt
înclinat sæ mæ bucur în suferinﬂæ“ (D&L 127:2). Pe lângæ alinarea øi sfatul pe care
Domnul le-a dat profetului în închisoarea Liberty, au existat multe alte ocazii în
care Domnul l-a învæﬂat despre suferinﬂæ. În restul acestei lecﬂii, sunt examinate
aceste învæﬂæturi din Doctrina øi legæmintele.
• Ce reveleazæ Domnul în Doctrina øi legæmintele despre scopul greutæﬂilor?
(Citiﬂi urmætoarele versete împreunæ cu membrii clasei. Rezumaﬂi informaﬂiile
pe tablæ.)
a. D&L 98:12, 14–15; 101:4; 136:31. (Domnul permite ca în vieﬂile noastre
sæ aparæ greutæﬂi pentru a ne încerca øi a verifica dacæ vom ræmâne în
legæmântul Lui.) De ce vrea Domnul ca poporul Lui sæ fie „încercat în
toate lucrurile“?
b. D&L 101:1–2. (Unele greutæﬂi sunt rezultatul pæcatelor noastre.)
c. D&L 122:7. (Domnul permite ca în vieﬂile noastre sæ aparæ greutæﬂi pentru a
ne ajuta sæ dobândim experienﬂæ øi a ne ajuta sæ creøtem.)
• Cum ne poate ajuta înﬂelegerea acestor scopuri ale necazurilor sæ „[înduræm]
bine“? (D&L 121:8.)
• Unii oameni cred, în mod incorect, cæ toate suferinﬂele sunt pedepse de la
Dumnezeu. Care sunt pericolele unei astfel de convingeri? De ce nu sunt feriﬂi
de greutæﬂi cei drepﬂi?
Subliniaﬂi faptul cæ, deøi pæcatul este o sursæ a necazurilor, el nu este singura
sursæ. Unele necazuri vin pentru cæ øi pentru cei drepﬂi este „o opoziﬂie în
toate lucrurile“ (2 Nefi 2:11). Unele necazuri apar ca niøte consecinﬂe fireøti ale
fragilitæﬂii øi degradærii trupului muritor. Altele apar din cauza accidentelor,
din cauza propriilor noastre alegeri care nu sunt neapærat pæcate øi din cauza
alegerilor fæcute de alﬂi oameni – lucruri de care Dumnezeu ne poate proteja
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dar, uneori, nu o face pentru cæ „legea fundamentalæ a Evangheliei este
libertatea de a alege øi progresul veønic“ (Spencer W. Kimball, Faith Precedes
the Miracles [1973], pag. 96). Greutæﬂile pot apare, de asemenea, „pentru a
îndeplini scopurile Domnului în viaﬂa noastræ, pentru ca noi sæ putem primi
desævârøirea care rezultæ din testare“ (Richard G. Scott, în Conference Report,
oct. 1995, pag. 18, sau Ensign, nov. 1995, pag. 16).
În timp ce slujea în Cvorumul celor Doisprezece, elder Harold B. Lee a spus cæ
„viaﬂa dusæ potrivit Evangheliei lui Isus Hristos nu este o garanﬂie cæ necazurile
nu vor apare în vieﬂile noastre; dar viaﬂa dusæ potrivit Evangheliei lui Isus
Hristos ne dæ tæria, credinﬂa øi puterea de a ne ridica deasupra necazurilor øi
de a privi dincolo de tristeﬂea prezentæ cætre o zi mai luminoasæ“ (citat de
A. Theodore Tuttle, în Conference Report, oct. 1967, pag. 15, sau Improvement
Era, dec. 1967, pag. 47).
Pentru alte învæﬂæturi din scripturi referitoare la greutæﬂi, puteﬂi consulta 2 Nefi
2:11; Alma 32:5–6; 62:41; øi Helaman 12:1–3.
4. Sfatul Domnului pentru aceia care trec prin greutæﬂi
• Ce sfaturi dæ Domnul în Doctrina øi legæmintele pentru a ne ajuta în
momentele grele? (Citiﬂi urmætoarele versete împreunæ cu membrii clasei.
Rezumaﬂi informaﬂiile pe tablæ. Alegeﬂi câteva dintre urmætoarele întrebæri
pentru a încuraja discuﬂia.)
a. D&L 24:8; 31:9; 54:10; 121:7. (Sæ fim ræbdætori în suferinﬂe; ele „vor fi
numai pentru un scurt timp“; vezi, de asemenea, Alma 17:11.) Cum putem
sæ înduræm cu mai multæ ræbdare încercærile? În ce sens au durat suferinﬂele
lui Joseph Smith numai „un scurt timp“? Cum putem ajunge sæ privim
greutæﬂile din perspectiva veønicæ a Domnului?
b. D&L 98:1. (Sæ ne bucuræm øi sæ aducem mulﬂumire.) De ce trebuie sæ
aducem mulﬂumire lui Dumnezeu chiar øi când trecem prin încercæri? Care
sunt binecuvântærile pe care continuæm sæ le avem chiar øi în timpul celui
mai mare necaz?
c. D&L 98:11. (Noi trebuie sæ ræmânem supuøi øi sæ ne „[lipim] de tot ceea ce
este bun“.) De ce este greu, uneori, sæ ræmânem supuøi când trecem prin
greutæﬂi?
d. D&L 101:36–38. (Sæ ne îngrijim de suflet, nu de trup, øi sæ-L cæutæm pe
Domnul.) Cum putem pune în practicæ acest sfat?
e. D&L 122:9. (Nu trebuie sæ ne temem de ce ar putea sæ facæ omul, pentru cæ
Dumnezeu va fi cu noi pentru totdeauna; vezi, de asemenea, D&L 98:13.)
• De ce sunt unii oameni înræiﬂi de încercæri, în timp ce alﬂii cresc øi sunt întæriﬂi?
Ce putem face pentru a ne comporta mai bine atunci când ne confruntæm cu
încercæri øi necazuri? (Vezi Alma 62:49–51.) Ce relatæri din scripturi v-au ajutat
sau v-au inspirat în momentele grele?
• Ce au fæcut alﬂii pentru a væ ajuta sæ treceﬂi prin momentele grele? Cum îi
putem ajuta noi pe alﬂii în timpul încercærilor lor? Cum putem folosi ce am
învæﬂat din încercærile proprii pentru a-i ajuta pe alﬂii? Ce beneficii putem
avea din slujirea altora, atunci când ne aflæm în mijlocul propriilor noastre
încercæri? (Vezi Luca 9:24; Galateni 6:2.)
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• Ce putem face dacæ simﬂim cæ suntem copleøiﬂi de disperare øi descurajare din
cauza greutæﬂilor? (Vezi Alma 36:3.) Cum ne putem pregæti acum pentru a fi
puternici în viitor, când am putea trece prin greutæﬂi mai mari?
5. Promisiunile fæcute de Domnul acelora care sunt credincioøi în momentele
grele
• Ce promisiuni face Domnul, în Doctrina øi legæmintele, acelora care sunt
credincioøi în momentele grele? (Citiﬂi câteva dintre urmætoarele versete
împreunæ cu membrii clasei: rezumaﬂi informaﬂiile pe tablæ. Folosiﬂi câteva
dintre urmætoarele întrebæri pentru a încuraja discuﬂia.)
a. D&L 3:8; 24:8; 112:13; 122:4. (Domnul va fi cu noi, va sta lângæ noi øi ne
va tæmædui în momentele de suferinﬂæ; vezi, de asemenea, Iacov 3:1; Mosia
24:13–14; Alma 36:27.) De ce este important sæ øtim cæ Domnul va fi cu noi
în suferinﬂele noastre? Ce experienﬂe aﬂi træit øi care v-au arætat cæ Domnul
este cu dumneavoastræ în momentele de încercare?
b. D&L 58:2–4; 101:35–36; 103:12; 121:29; 127:4; 136:31. (Aceia care sunt
credincioøi în caz de nenorocire vor primi slavæ, bucurie øi alte binecuvântæri.)
c. D&L 98:3; 122:7. (Toate lucrurile vor lucra împreunæ spre binele nostru øi
spre slava Domnului; vezi, de asemenea, D&L 90:24; 100:15; 2 Nefi 2:2;
Romani 8:28.) Cum poate fi nenorocirea ceva spre binele nostru?
Rugaﬂi-i pe membrii clasei desemnaﬂi sæ prezinte pe scurt ce au învæﬂat øi
cum au crescut în urma suferinﬂei (vezi „Pregætire“, punctul 3). Dacæ aﬂi
folosit activitatea pentru captarea atenﬂiei, invitaﬂi alﬂi membri ai clasei sæ
împærtæøeascæ ce au scris. Dacæ nu aﬂi folosit activitatea pentru captarea
atenﬂiei, invitaﬂi-i pe alﬂi membri ai clasei sæ prezinte pe scurt ce au învæﬂat
øi cum au crescut în urma suferinﬂei.
În timpul slujirii în Cvorumul celor Doisprezece, elder James E. Faust
a spus: „În durerea, în chinul øi în actele eroice ale vieﬂii, trecem prin
focul cuptorului øi lucrurile mærunte øi lucrurile lipsite de importanﬂæ
din viaﬂa noastræ se pot topi ca reziduurile, iar credinﬂa noastræ va deveni
strælucitoare, puræ øi puternicæ... Face parte din plata pentru purificare
pe care unii trebuie s-o plæteascæ pentru a-L cunoaøte pe Dumnezeu.
În chinurile vieﬂii, se pare cæ noi preferæm sæ ascultæm øoaptele slabe,
dumnezeieøti ale Pæstorului Divin“ (în Conference Report, apr. 1979,
pag. 77, sau Ensign, mai 1979, pag. 53).
Elder Marion G. Romney, din Cvorumul celor Doisprezece, a spus:
„Am væzut remuøcarea øi disperarea în vieﬂile bærbaﬂilor care, în clipa de
încercare, L-au blestemat pe Dumnezeu øi au murit spiritual. Øi am væzut
oameni ridicându-se pe culmi înalte, deøi erau apæsaﬂi de ceea ce pæreau sæ
fie poveri de nesuportat.
În cele din urmæ, l-am cæutat pe Domnul în momentele mele de suferinﬂæ
øi am aflat cæ sufletul meu a crescut cel mai mult când eram îngenuncheat
de greutæﬂi øi suferinﬂe“ (în Conference Report, oct. 1969, pag.60, sau
Improvement Era, dec. 1969, pag. 69).
d. D&L 121:8; 127:2. (Aceia care sunt credincioøi în momentele de suferinﬂæ
vor fi exaltaﬂi.)
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• Ce putem face în perioadele noastre de încercare pentru a simﬂi mai deplin
pacea despre care vorbeøte Domnul în D&L 121:7? (Vezi, de asemenea, D&L
19:23.)
Concluzii

În luna aprilie a anului 1839, dupæ ce profetul øi tovaræøii lui fuseseræ ﬂinuﬂi
în închisoarea Liberty timp de aproape cinci luni, ei au fost trimiøi în ﬂinutul
Daviess øi, apoi, în ﬂinutul Boone pentru a fi judecaﬂi. În timp ce erau duøi în
ﬂinutul Boone, gærzile i-au læsat sæ scape pentru cæ unele oficialitæﬂi au ajuns la
concluzia cæ nu puteau fi condamnaﬂi. Joseph Smith øi ceilalﬂi prizonieri s-au
îndreptat spre Illinois, unde s-au alæturat familiilor lor øi celorlalﬂi sfinﬂi.
Încurajaﬂi-i pe membrii clasei sæ citeascæ revelaﬂii date în închisoarea Liberty în
momente de suferinﬂæ. Depuneﬂi mærturie despre faptul cæ, prin ispæøire, Isus
Hristos a purtat durerile noastre. Dacæ ne întoarcem la El, El ne va alina øi ne va
susﬂine chiar øi în cele mai întunecate zile ale noastre. Exprimaﬂi-væ recunoøtinﬂa
pentru exemplul de comportament în momente de suferinﬂæ pe care l-a dat
Joseph Smith øi pentru dorinﬂa lui Hristos de a ne ajuta sæ înduræm øi sæ învæﬂæm
din suferinﬂæ.

Idei suplimentare
pentru predare

1. Curajul de a ne apæra convingerile
Înainte de încarcerarea în închisoarea Liberty, Joseph Smith øi tovaræøii sæi au fost
puøi în lanﬂuri, sub pazæ, într-o veche casæ goalæ din Richmond, Missouri, unde
au stat mai mult de douæ sæptæmâni. Revedeﬂi relatarea reacﬂiei lui Joseph Smith
la comportamentul abuziv al gærzilor din Richmond, aøa cum este consemnatæ în
Our Heritage, de la pagina 49 (ultimul paragraf) pânæ la pagina 51.
• Cum ne putem dezvolta curajul de care avem nevoie pentru a face faﬂæ
situaﬂiilor grele? În ce situaﬂii avem, zilnic, nevoie de curaj? (Invitaﬂi-i pe
membrii clasei sæ împærtæøeascæ experienﬂe în care ei sau cei pe care îi
cunosc au dovedit curaj în apærarea principiilor Evangheliei.)
2. Amanda Smith a primit inspiraﬂie sæ-l ajute pe fiul ei, Alma
În Our Heritage este relatat momentul în care Amanda Smith primeøte inspiraﬂie
pentru a-l ajuta pe fiul ei, Alma, care fusese rænit în masacrul de la Haun’s Mill
(moara lui Haun) (paginile 47–48). Dacæ nu aﬂi folosit aceastæ relatare în lecﬂia
15, o puteﬂi folosi în aceastæ lecﬂie.
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Scop

Sæ prezinte eforturile fæcute de primii sfinﬂi pentru a clædi împæræﬂia lui
Dumnezeu în Nauvoo øi sæ-i încurajeze pe membrii clasei sæ le urmeze exemplul.

Pregætire

1. Studiaﬂi, rugându-væ, urmætoarele scripturi øi alte materiale:
a. Doctrinæ øi legæminte 124:1–21, 87–90, 97–110; 126;
b. Our Heritage, paginile 51–52, 55–58, 61–62.
2. Revedeﬂi materialele pentru aceastæ lecﬂie din Îndrumarul de studiu pentru
membrii clasei (35686). Planificaﬂi moduri în care sæ faceﬂi referire la ele în
timpul lecﬂiei.
3. Rugaﬂi membri ai clasei sæ se pregæteascæ pentru a prezenta pe scurt urmætoarele
relatæri din Our Heritage:
a. încercærile prin care au trecut John Hammer øi familia lui în timp ce cæutau
refugiu în Illinois, din secﬂiunea intitulatæ „Exodus to Illinois“ („Exodul
cætre Illinois“) (paginile 51–52);
b. „Sacrifices of Nauvoo Missionaries“ („Sacrificiile misionarilor din Nauvoo“)
(paginile 55–58);
c. „The Relief Society“ („Societatea de Alinare“) (paginile 61–62).
4. Dacæ doriﬂi ca preøedinta Societæﬂii de Alinare sau una dintre consilierele ei
sæ vorbeascæ despre scopurile Societæﬂii de Alinare, faceﬂi aceastæ invitaﬂie din
timp. Rugaﬂi-o sæ se pregæteascæ sæ citeascæ declaraﬂia Societæﬂii de Alinare,
care a fost prezentatæ în adunarea generalæ a Societæﬂii de Alinare din anul
1999. Declaraﬂia se aflæ la pagina 186 a acestui manual øi a fost publicatæ øi
separat (articol 36175, 36185 øi 36195).

Sugestii pentru
desfæøurarea lecﬂiei
Activitate pentru
captarea atenﬂiei

În funcﬂie de situaﬂie, folosiﬂi activitatea urmætoare sau una proprie pentru a
începe lecﬂia.
Scrieﬂi urmætoarele propoziﬂii pe tablæ:
A fost revelatæ doctrina botezului pentru cei morﬂi.
Înzestrærile în templu au fost îndeplinite pentru prima datæ.
A fost organizatæ Societatea de Alinare.
• Unde s-au întâmplat aceste lucruri?
Explicaﬂi cæ aceste lucruri øi multe alte evenimente importante au avut loc în
Nauvoo, Illinois. În aceastæ lecﬂie se prezintæ eforturile fæcute de primii sfinﬂi din
Nauvoo pentru a clædi împæræﬂia lui Dumnezeu øi învæﬂæturile pe care le putem
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desprinde din exemplul lor în timp ce ne stræduim sæ clædim împæræﬂia lui
Dumnezeu astæzi.
Discuﬂii øi aplicaﬂii

Selectaﬂi, rugându-væ, materialul pentru lecﬂie care se potriveøte cel mai bine
nevoilor membrilor clasei. Încurajaﬂi-i pe membrii clasei sæ împærtæøeascæ
experienﬂe care au legæturæ cu principiile din scripturi pe care le discutaﬂi.
1. Sfinﬂii au cæutat refugiu în Illinois
Explicaﬂi cæ, în timp ce Joseph Smith se afla în închisoare, la Liberty, Missouri,
responsabilitatea de a îndruma exodul sfinﬂilor din Missouri i-a revenit, în
principal, lui Brigham Young, preøedintele Cvorumului celor Doisprezece
Apostoli. Pentru a scæpa de persecutorii lor, la sfârøitul anului 1838, sfinﬂii au
început sæ treacæ râul Mississippi în statul Illinois. Harta 3 de la pagina 304 din
acest manual øi de la pagina 31 din Îndrumarul de studiu pentru membrii clasei
indicæ traseul pe care l-au folosit sfinﬂii când au fost alungaﬂi din Missouri.
Rugaﬂi-i pe membrii clasei desemnaﬂi sæ relateze încercærile prin care au trecut
John Hammer øi familia lui în timp ce cæutau refugiu în Illinois (Our Heritage,
paginile 51–52).
Sfinﬂii s-au adunat, întâi, în Quincy, Illinois. Dupæ ce Joseph Smith s-a întors
din închisoarea Liberty, ei s-au mutat aproximativ 56 de km în amonte de râul
Mississippi în ceea ce era atunci micul sat Commerce. Sfinﬂii au început repede
sæ dreneze pæmântul mlæøtinos, au plantat øi au clædit case. În vara anului 1839,
profetul a dat locului un nou nume, Nauvoo. El a spus: „Numele oraøului
(Nauvoo) nostru are origine evreiascæ øi înseamnæ o situaﬂie sau un loc frumos,
implicând øi ideea de odihnæ“ (Teachings of the Prophet Joseph Smith, sel. Joseph
Fielding Smith [1976], pag. 182).
În luna decembrie a anului 1840, statul Illinois a conferit oraøului Nauvoo o cartæ
care-i permitea sæ înfiinﬂeze o miliﬂie, un tribunal municipal øi o universitate. Pe
mæsuræ ce Biserica a crescut øi noi convertiﬂi s-au adunat acolo, Nauvoo a devenit
al doilea mare oraø din Illinois.
În 19 ianuarie 1841, profetul Joseph Smith a primit o revelaﬂie în care Domnul
a dat sfinﬂilor porunci cu privire la responsabilitæﬂile lor în Nauvoo. Aceastæ
revelaﬂie este consemnatæ în D&L 124. Explicaﬂi cæ, studiind D&L 124 øi
exemplele oferite de sfinﬂii din Nauvoo, putem înﬂelege mai clar rolul vital
pe care îl joacæ fiecare dintre noi în clædirea împæræﬂiei lui Dumnezeu.
2. Misionarii trimiøi din Nauvoo convertesc mii de oameni
Explicaﬂi cæ mulﬂi membri ai Bisericii din Nauvoo, inclusiv membrii Cvorumului
celor Doisprezece, au fost chemaﬂi sæ slujeascæ în calitate de misionari. Rugaﬂi-i
pe membrii clasei desemnaﬂi sæ vorbeascæ pe scurt despre misiunile sfinﬂilor din
Nauvoo (Our Heritage, paginile 55–58).
La câteva luni dupæ sosirea în Anglia, elder Wilford Woodruff a botezat øi
confirmat multe persoane. Apoi, el a træit urmætoarea experienﬂæ:
„Eu... am participat la o adunare mare de sfinﬂi øi stræini øi, în timp ce se cânta
primul imn, spiritul Domnului a coborât asupra mea øi glasul Domnului mi-a
spus: ’Aceasta este ultima adunare pe care o vei ﬂine cu aceøti oameni multe zile
de acum încolo’. Am fost uimit, pentru cæ planificasem multe întâlniri în acel
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district. Când m-am ridicat sæ le vorbesc oamenilor, le-am spus cæ era ultima
întâlnire pe care o ﬂineam cu ei multe zile de acum încolo. Ei au fost la fel de
uimiﬂi ca øi mine. La încheierea adunærii, patru persoane s-au prezentat pentru
botez; am coborât în apæ øi le-am botezat.
Dimineaﬂa, m-am dus, singur, înaintea Domnului øi L-am întrebat care era
voinﬂa Lui în ceea ce mæ privea. Ræspunsul pe care l-am primit a fost cæ trebuia
sæ merg spre sud; pentru cæ Domnul voia ca eu sæ înfæptuiesc o lucrare mare
acolo, unde multe suflete aøteptau cuvântul Sæu“.
În urmætoarele douæ zile, el a cælætorit spre sud pânæ când a ajuns la ferma lui
John Benbow din Herefordshire. Domnul Benbow øi soﬂia lui, Jane, l-au primit
cu bucurie øi i-au spus cæ exista un grup de peste 600 de bærbaﬂi øi femei care îøi
formaseræ propria congregaﬂie, numitæ Fraﬂii Uniﬂi. Elder Woodruff a spus:
„Aceastæ organizaﬂie a Fraﬂilor Uniﬂi cæuta luminæ øi adevær, dar au mers cât de
departe au putut, øi Îl chemau pe Domnul necontenit pentru a le deschide calea
øi a le trimite luminæ øi cunoaøtere, pentru ca ei sæ poatæ øti adeværata cale spre
a fi salvaﬂi. Când am auzit aceste lucruri, am putut sæ înﬂeleg limpede de ce
Domnul îmi poruncise, în timp ce mæ aflam în oraøul Hanley, sæ pæræsesc acel
loc de muncæ øi sæ plec spre sud; pentru cæ, în Herefordshire, era un câmp mare
bun de recoltat, bun pentru adunarea multor sfinﬂi în Împæræﬂia lui Dumnezeu“.
Eforturile fæcute de elder Woodruff în acea zonæ a Angliei i-au dat posibilitatea
„sæ aduc în Bisericæ, prin binecuvântærile lui Dumnezeu, peste opt sute de suflete
pe parcursul a opt luni, inclusiv pe toﬂi cei øase sute de Fraﬂi Uniﬂi, cu excepﬂia
unei singure persoane“ (în Wilford Woodruff: History of His Life and Labors, ed.
Matthias F. Cowley [1909], pag. 116–119).
• Ce putem învæﬂa din experienﬂa træitæ de elder Woodruff?
Arætaﬂi cæ Biserica a fost întæritæ prin sacrificiile øi eforturile misionarilor care au
slujit în Anglia. Elder Harold B. Lee a prezentat pe scurt ce s-a întâmplat în acea
perioadæ remarcabilæ:
„Într-un singur an, din 1840 pânæ în 1841 – mai exact un an øi paisprezece
zile – nouæ membri ai Celor Doisprezece au fost chemaﬂi sæ lucreze în Misiunea
Britanicæ. Dacæ væ amintiﬂi istoria [evenimentelor din Nauvoo], acei ani au fost
perioada celor mai mari persecuﬂii pe care Biserica avea sæ le suporte în aceastæ
dispensaﬂie. În acel an øi paisprezece zile, cei nouæ membri ai Celor Doisprezece,
împreunæ cu tovaræøii lor, au stabilit biserici în fiecare localitate øi oraø important
din Regatul Marii Britanii. Ei au botezat între 7.000 øi 8.000 de convertiﬂi. Au
tipærit 5.000 de exemplare ale Cærﬂii lui Mormon, 3.000 de cærﬂi de imnuri øi
50.000 de broøuri... øi au fæcut ca 1.000 de suflete sæ emigreze în America“
(în Conference Report, apr. 1960, pag. 108).
3. Exemplele sfinﬂilor din Nauvoo aratæ importanﬂa îndurærii în dreptate
pânæ la sfârøit
Explicaﬂi cæ D&L 124 cuprinde multe instrucﬂiuni øi promisiuni fæcute persoanelor
care au træit în perioada Nauvoo. Citiﬂi câteva dintre urmætoarele versete împreunæ
cu membrii clasei øi identificaﬂi instrucﬂiunile øi promisiunile:
a. D&L 124:12–14 (cætre Robert B. Thompson);
b. D&L 124:16–17 (cætre John C. Bennett);
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c. D&L 124:18–19 (cætre Lyman Wight);
d. D&L 124:87–90, 97–102 (cætre William Law);
e. D&L 124:103–10 (cætre Sidney Rigdon).
În perioada din Nauvoo, majoritatea sfinﬂilor au ræmas credincioøi øi au fost
mult binecuvântaﬂi. Totuøi, John C. Bennett, Lyman Wight, William Law øi
Sidney Rigdon au fost printre cei care au cæzut în apostazie øi au pierdut multe
dintre binecuvântærile lor.
• Ce v-a ajutat cel mai mult în eforturile dumneavoastræ de a îndura în dreptate
pânæ la sfârøit?
• Citiﬂi D&L 124:15 împreunæ cu membrii clasei. Ce træsæturi de caracter a læudat
Domnul la Hyrum Smith? (Vezi, de asemenea, urmætorul citat.) Cum putem
ajunge sæ avem o integritate a inimii? Cum putem ajunge sæ iubim ce este drept?
Profetul Joseph Smith a spus despre fratelui lui, Hyrum: „M-aø ruga în inima
mea ca toﬂi fraﬂii mei sæ fie ca preaiubitul meu frate Hyrum, care are blândeﬂea
unui miel øi integritatea lui Iov øi, pe scurt, modestia øi umilinﬂa lui Hristos; øi
eu îl iubesc cu acea dragoste care este mai puternicæ decât moartea, pentru cæ
nu am avut niciodatæ ocazia sæ îl mustru øi nici el pe mine“ (History of the
Church, 2:338).
4. Societatea de Alinare a fost organizatæ în Nauvoo
Explicaﬂi cæ, în timp ce sfinﬂii træiau în Nauvoo, ei au fost binecuvântaﬂi cu o
nouæ organizaﬂie a Bisericii. Prin autoritatea preoﬂiei, profetul Joseph Smith a
organizat Societatea de Alinare. Rugaﬂi-l pe membrul clasei desemnat sæ prezinte
pe scurt secﬂiunea „The Relief Society“ din Our Heritage, paginile 61–62.
Pentru a sublinia scopurile Societæﬂii de Alinare, citiﬂi urmætoarea declaraﬂie, care
a fost prezentatæ în adunare generalæ a Societæﬂii de Alinare din anul 1999. Dacæ
aﬂi rugat-o pe preøedinta Societæﬂii de Alinare sau pe una dintre consilierele ei sæ
prezinte, invitaﬂi-o sæ facæ acest lucru acum.
„Noi suntem fiice de spirit preaiubite ale lui Dumnezeu øi vieﬂile noastre au
un anumit sens, scop øi direcﬂie. Ca societate a surorilor din întreaga lume,
noi suntem unite în devotamentul nostru faﬂæ de Isus Hristos, Salvatorul øi
Exemplul nostru. Noi suntem femei cu credinﬂæ, virtute, viziune øi milæ care:
ne mærim mærturia despre Isus Hristos prin rugæciune øi studiul scripturilor;
cæutæm tæria spiritualæ urmând îndemnurile Duhului Sfânt;
ne dedicæm întæririi cæsniciilor, familiilor øi cæminelor;
gæsim nobleﬂe în calitatea de mamæ øi bucurie în cea de femeie;
gæsim desfætare în slujire øi fapte bune;
iubim viaﬂa øi învæﬂætura;
apæræm adeværul øi dreptatea;
susﬂinem preoﬂia ca autoritate a lui Dumnezeu pe pæmânt;
gæsim bucurie în binecuvântærile templului, înﬂelegem destinul nostru divin øi
ne stræduim sæ obﬂinem exaltarea“ (Mary Ellen Smoot, „Rejoice, Daughters of
Zion“, Ensign, nov. 1999, pag. 92–93).
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• Cum clædeøte credinﬂa øi întæreøte mærturiile Societatea de Alinare? Cum
întæreøte cæsniciile øi familiile? Cum îi ajutæ pe oameni la nevoie?
• Ce binecuvântæri aﬂi primit în viaﬂæ datoritæ Societæﬂii de Alinare?
Concluzii

Subliniaﬂi faptul cæ primii sfinﬂi din Nauvoo øi-au dedicat viaﬂa clædirii împæræﬂiei
lui Dumnezeu prin munca misionaræ øi prin slujirea în multe alte moduri.
Urmând exemplul lor, noi putem ajuta, cu mai multæ credinﬂæ, la clædirea
împæræﬂiei astæzi.
Depuneﬂi mærturie despre adeværurile discutate în aceastæ lecﬂie, dupæ cum
sunteﬂi îndemnat de Spirit.

Idei suplimentare
pentru predare

Puteﬂi folosi una sau mai multe dintre ideile urmætoare pentru a completa planul
lecﬂiei sugerat.
1. Primilor sfinﬂi li s-a permis sæ nu mai construiascæ un templu în Missouri
• Sfinﬂii nu au construit un templu în Missouri deøi Domnul le poruncise sæ
construiascæ unul în Independence øi unul în Far West (D&L 57:1–3,
97:10–12, 115:7–12). Ce principiu i-a învæﬂat Domnul pe sfinﬂi în D&L
124:49–53? Cum se poate pune în practicæ acest principiu în cazul nostru,
astæzi?
2. Eforturile fæcute de apostoli pentru a împlini cuvintele Domnului
Explicaﬂi cæ D&L 118 cuprinde instrucﬂiunile pe care Domnul le-a dat Celor
Doisprezece de a trece „apele mari“ øi a predica Evanghelia. Fraﬂii urmau sæ plece
din locul pentru templu din Far West, Missouri, în 26 aprilie 1839. Totuøi, pânæ
în luna martie a anului 1839, majoritatea sfinﬂilor se refugiaseræ din Missouri în
Illinois. Gloatele au ameninﬂat pe toﬂi conducætorii care se întorceau în Far West.
În ciuda acestor ameninﬂæri, Brigham Young, alﬂi patru apostoli øi mai multe alte
persoane s-au întors la locul pentru templu din Far West la puﬂin timp dupæ
miezul nopﬂii, în dimineaﬂa zilei de 26 aprilie 1839. Acolo, ei au rânduit alﬂi doi
apostoli – Wilford Woodruff øi George A. Smith. Ei au cântat øi s-au rugat øi o
piatræ mare a fost rostogolitæ într-un colﬂ al locului planificat pentru construirea
templului. La scurt timp dupæ aceea, ei au plecat în misiune în Anglia.
3. O declaraﬂie oficialæ cætre lume
• Citiﬂi D&L 124:1–7 împreunæ cu membrii clasei. Ce a poruncit Domnul
profetului Joseph Smith sæ scrie?
Explicaﬂi cæ profetul Joseph Smith øi alﬂii au lucrat la aceastæ declaraﬂie oficialæ
pânæ la martiriul profetului din anul 1844. Cvorumul celor Doisprezece a
terminat ulterior documentul øi l-a publicat în 6 aprilie 1845.
Declaraﬂia oficialæ a fost adresatæ regilor lumii, preøedintelui Statelor Unite
øi conducætorilor øi oamenilor tuturor naﬂiunilor. Conducætorii Bisericii au
proclamat cæ Dumnezeu le vorbise din ceruri øi cæ împæræﬂia lui Dumnezeu øi
preoﬂia sfântæ fuseseræ restaurate pentru a pregæti calea pentru a Doua Venire
a Salvatorului. Ei au declarat, de asemenea:
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„Væ trimitem cu autoritate din înalturi øi væ poruncim tuturor sæ væ pocæiﬂi øi
sæ væ umiliﬂi ca niøte copilaøi, înaintea maiestæﬂii Celui Sfânt; øi veniﬂi la Isus
cu o inimæ frântæ øi spirit smerit; øi fiﬂi botezaﬂi în numele Lui pentru iertarea
pæcatelor... øi voi veﬂi primi darul Spiritului Sfânt, prin aøezarea mâinilor
apostolilor øi elderilor din aceastæ mare øi ultimæ dispensaﬂie a milei pentru om.
Acest Spirit væ va depune mærturie despre adeværul mærturiei noastre øi væ va
lumina minﬂile øi va fi în voi ca spirit al profeﬂiei øi al revelaﬂiei. El va aduce
lucruri ce vor depæøi capacitatea dumneavoastræ de a înﬂelege øi a væ aminti øi
væ va aræta lucruri ce vor veni.
De asemenea, el væ va da multe daruri mari øi glorioase, cum ar fi darul vindecærii
bolnavilor øi darul de a fi vindecat, prin aøezarea mâinilor în numele lui Isus, øi al
alungærii demonilor, øi chiar al primirii viziunilor øi al întâlnirii cu îngeri øi spirite
din lumea nevæzutæ.
Prin lumina acestui Spirit, primit prin îndeplinirea rânduielilor – prin puterea øi
autoritatea Sfântului Apostolat øi Sfintei Preoﬂii – dumneavoastræ vi se va da
capacitatea de a înﬂelege øi de a fi copiii luminii; øi astfel veﬂi fi pregætiﬂi sæ scæpaﬂi
de toate lucrurile care vor veni pe pæmânt øi sæ staﬂi înainte Fiului Omului.
Noi depunem mærturie cæ aceastæ doctrinæ este doctrina Evangheliei lui Isus
Hristos, în deplinætatea ei, øi cæ ea este singura Evanghelie adeværatæ, nepieritoare
øi neschimbætoare øi singurul plan, revelat pe pæmânt, prin care poate fi salvat
omul“ (în James R. Clark, comp., Messages of the First Presidency of The Church of
Jesus Christ of Latter-day Saints, 6 volume [1965–1975], 1:252–254).
În anul 1975, preøedintele Ezra Taft Benson, din Cvorumul celor Doisprezece, a
citat o parte a acestui document la conferinﬂa generalæ øi a declarat cæ Biserica
proclama, din nou, aceste adeværuri lumii. El a spus:
„Ca slujitori umili ai Domnului, noi facem apel cætre conducætorii naﬂiunilor sæ
se umileascæ în faﬂa lui Dumnezeu, sæ caute sæ aibæ inspiraﬂie øi îndrumare de la
El. Facem apel la cârmuitori øi popoare, deopotrivæ, sæ se pocæiascæ de faptele lor
rele. Întoarceﬂi-væ cætre Domnul, cæutaﬂi iertarea Sa øi uniﬂi-væ, cu umilinﬂæ, cu
regatul Sæu. Nu existæ o altæ cale. Dacæ veﬂi face aceasta, pæcatele dumneavoastræ
vor fi spælate, pacea va veni øi va ræmâne øi veﬂi deveni o parte a împæræﬂiei lui
Dumnezeu, pregætindu-væ pentru a Doua Venire a lui Hristos. Dar, dacæ veﬂi
refuza sæ væ pocæiﬂi øi sæ acceptaﬂi mærturia mesagerilor Sæi inspiraﬂi øi sæ væ uniﬂi
cu împæræﬂia lui Dumnezeu, atunci groaznicele judecæﬂi øi calamitæﬂi, promise
celor ræi, vor fi ale dumneavoastræ“ (în Conference Report, oct. 1975, pag. 48,
sau Ensign, nov. 1975, pag. 34).
4. Prezentarea video „The Heart and a Willing Mind“ („Inima øi un suflet
binevoitor“)
Dacæ dispuneﬂi de caseta video Teachings from the Doctrine and Covenants and
Church History (53933), puteﬂi rula segmentul cu durata de 6 minute „The Heart
and a Willing Mind“. Aceastæ prezentare ne vorbeøte despre dorinﬂa elderului
Heber C. Kimball de a-L sluji pe Domnul prin predicarea Evangheliei. Se aratæ,
de asemenea, dedicarea soﬂiei øi a copiilor lui, care l-au susﬂinut când a pæræsit
Kirtland øi, apoi, Nauvoo, pentru a sluji Domnului în Anglia.
Puteﬂi folosi aceastæ prezentare în a doua parte a lecﬂiei. Adresaﬂi urmætoarele
întrebæri pentru a discuta prezentarea cu membrii clasei.
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• Citiﬂi D&L 64:33–34 împreunæ cu membrii clasei. Cum a arætat elder Kimball
cæ îøi dæ inima pentru lucrarea Domnului? Cum a arætat cæ are „un suflet
binevoitor“? Care este diferenﬂa dintre a fi doar supus øi a fi atât supus, cât
øi binevoitor?
• Elder Kimball øi familia lui au arætat cæ doreau sæ facæ sacrificii pentru a
contribui la înaintarea cauzei Sionului. Care sunt sacrificiile pe care trebuie sæ
le facem, astæzi, pentru a putea sluji în lucrarea Domnului? Prin ce se deosebesc
sacrificiile noastre de ale lor? Prin ce se aseamænæ sacrificiile noastre cu ale lor?
5. Magazinul de cæræmidæ roøie al profetului Joseph Smith
Explicaﬂi cæ magazinul de cæræmidæ roøie al profetului Joseph Smith a fost una
dintre cele mai importante clædiri pentru Bisericæ din perioada Nauvoo (vezi
ilustraﬂia de mai jos). Pe lângæ faptul cæ era un magazin universal, era øi un
centru de activitate religioasæ, socialæ øi civicæ. Sfinﬂii au înfiinﬂat o øcoalæ acolo.
De asemenea, ei au folosit clædirea pentru adunærile Bisericii øi civice øi pentru
adunærile tinerilor. Societatea de Alinare a fost organizatæ în acest magazin în
ziua de 17 martie 1842. Înainte ca templul sæ fie terminat, etajul de sus era
folosit ca încæpere pentru rânduire. Primele înzestræri din aceastæ dispensaﬂie
au fost fæcute acolo.

Magazinul de cæræmidæ roøie al profetului Joseph Smith Acesta a fost o clædire importantæ
pentru Bisericæ în perioada Nauvoo.
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„Prizonierii vor fi liberi“

Scop

Sæ-i ajute pe membrii clasei sæ se bucure de ocazia pe care o au de a face
rânduieli pentru cei morﬂi.

Pregætire

1. Studiaﬂi, rugându-væ, urmætoarele scripturi øi alte materiale:
a. Doctrinæ øi legæminte 2; 124:25–55; 127; 128; Joseph Smith – Istorie 1:36–39;
b. Our Heritage, paginile 58–61, informaﬂiile din secﬂiunea „The Nauvoo
Temple“.
2. Revedeﬂi materialele pentru aceastæ lecﬂie din Îndrumarul de studiu pentru
membrii clasei (35686). Planificaﬂi moduri în care sæ faceﬂi referire la ele în
timpul lecﬂiei.
3. Repartizaﬂi, din timp, urmætoarele teme:
a. rugaﬂi pe un membru al clasei sæ se pregæteascæ sæ vorbeascæ despre
construirea templului Nauvoo. Rugaﬂi-l sæ foloseascæ pentru prezentarea sa
primele patru paragrafe din secﬂiunea „The Nauvoo Temple“ de la paginile
58–60 din Our Heritage;
b. rugaﬂi doi membri ai clasei sæ se pregæteascæ pentru a împærtæøi, pe scurt,
experienﬂe pe care le-au træit în timp ce efectuau botezuri pentru cei morﬂi.
Rugaﬂi-i sæ spunæ cum s-au simﬂit øtiind cæ, prin botezurile pentru cei morﬂi,
ei îi pot ajuta pe alﬂii sæ primeascæ salvarea. Dacæ au efectuat botezuri pentru
stræmoøii lor decedaﬂi, rugaﬂi-i sæ vorbeascæ despre modul în care i-au ajutat
aceste experienﬂe sæ-øi întoarcæ inimile cætre stræmoøii lor;
c. rugaﬂi pe unul sau mai mulﬂi convertiﬂi sæ se pregæteascæ pentru a explica ce
au simﬂit când au aflat prima oaræ cæ pot fi botezaﬂi pentru membrii decedaﬂi
ai familiilor lor.
4. Dacæ urmætoarele ilustraﬂii sunt disponibile, pregætiﬂi-væ sæ le folosiﬂi în
timpul lecﬂiei: Templul Nauvoo (62432; Setul de ilustraﬂii inspirate din
scripturi, 501) øi Bazinul de botez din templu (62031; Setul de ilustraﬂii
inspirate din scripturi, 504).
Notæ pentru învæﬂætor Membrii clasei ar putea adresa întrebæri despre modul
în care pot afla informaﬂii despre stræmoøii care au murit înainte de a primi
Evanghelia. Îndemnaﬂi-i sæ ia legætura cu consultantul pentru istoria familiei
din episcopie øi sæ obﬂinæ un exemplar al A Member’s Guide to Temple and Family
History Work (34697). De asemenea, pot lua legætura cu Centrele pentru istoria
familiei ale Bisericii. Puteﬂi menﬂiona cæ în lecﬂia 40 se va discuta despre anumite
lucruri pe care membrii Bisericii le pot face pentru a participa la munca în
templu øi de întocmire a istoriei familiei.
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Sugestii pentru
desfæøurarea lecﬂiei
Activitate pentru
captarea atenﬂiei

În funcﬂie de situaﬂie, folosiﬂi activitatea urmætoare sau una proprie pentru a
începe lecﬂia.
Citiﬂi urmætoarea descriere fæcutæ de profetul Joseph Smith fratelui sæu mai
mare, Alvin:
„El a fost... cel mai nobil dintre membrii familiei mele. El a fost unul dintre cei
mai nobili fii ai oamenilor... În el nu a existat viclenie... A fost unul dintre cei
mai serioøi bærbaﬂi øi, când a murit, îngerul Domnului l-a vizitat în ultimele sale
clipe“ (History of the Church, 5:126–127).
Explicaﬂi faptul cæ Alvin a murit în anul 1832, la trei ani dupæ ce acceptase
mærturia lui Joseph despre Prima Viziune, dar cu mai bine de cinci înainte de
restaurarea preoﬂiei.
• Care sunt câﬂiva dintre bærbaﬂii øi femeile din familia dumneavoastræ care au
murit înainte sæ poatæ primi deplinætatea Evangheliei? Ce øtiﬂi despre aceøti
membri ai familiei dumneavoastræ?
Arætaﬂi cæ, în calitate de membri ai Bisericii lui Isus Hristos a Sfinﬂilor din Zilele
din Urmæ, noi avem deplinætatea Evangheliei øi rânduielile salvatoare ale preoﬂiei.
Datoritæ muncii în templu pentru cei morﬂi, noi putem efectua aceste rânduieli
pentru miliarde de bærbaﬂi øi femei care nu le-au primit niciodatæ în timpul vieﬂii
lor muritoare.
Explicaﬂi cæ aceastæ lecﬂie este despre munca de mântuire a celor morﬂi. În ea,
se discutæ mai ales despre botezul pentru morﬂi.

Discuﬂii øi aplicaﬂii

Selectaﬂi, rugându-væ, pasajele din scripturi, întrebærile øi alte materiale pentru
lecﬂie care se potrivesc cel mai bine nevoilor membrilor clasei. Încurajaﬂi-i pe
membrii clasei sæ împærtæøeascæ experienﬂe care au legæturæ cu principiile din
scripturi pe care le discutaﬂi.
1. Prin profetul Joseph Smith, Domnul a revelat doctrina rânduielilor
pentru cei morﬂi, ale preoﬂiei
• De ce efectuæm rânduieli pentru cei morﬂi? (Explicaﬂi cæ toﬂi oamenii trebuie
sæ aibæ ocazia de a auzi Evanghelia øi de a primi rânduielile salvatoare ale
preoﬂiei. Oamenii care nu au primit aceste binecuvântæri în viaﬂa muritoare
vor avea aceastæ ocazie în lumea spiritelor. Pentru cæ nu au trupuri fizice în
lumea spiritelor, ei nu pot primi rânduielile ei înøiøi. Însæ, noi putem primi
rânduielile în numele lor. Persoanele din lumea spiritelor aleg, apoi, dacæ
acceptæ sau refuzæ rânduielile care au fost efectuate pentru ei.)
Arætaﬂi cæ Domnul a început sæ-l înveﬂe pe Joseph Smith despre munca pentru
cei morﬂi în perioada de început a slujirii profetului ( Joseph Smith – Istorie
1:36–39; titlul de la D&L 2; D&L 2:1–3). Preøedintele Gordon B. Hinckley
a spus despre aceste învæﬂæturi:
„Este deosebit de important pentru mine faptul cæ... minunatele cuvinte din
Maleahi privind munca pentru cei morﬂi au fost repetate pentru bæiatul Joseph
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cu patru ani înainte de a i se permite sæ ia plæcile de pe deal. I-au fost spuse
înainte ca el sæ primeascæ Preoﬂia aaronicæ sau Preoﬂia lui Melhisedec, înainte
ca el sæ fie botezat øi cu mult înainte ca Biserica sæ fie organizatæ. Aceasta spune
multe cu privire la prioritatea acestei lucræri în planul Domnului“ („A Century
of Family History Service“, Ensign, mart. 1995, pag. 61).
Explicaﬂi cæ, în ziua de 15 august 1840, profetul Joseph a predicat la funeraliile
unui membru al Bisericii pe nume Seymour Brunson. Predica sa a cuprins citate
mari din 1 Corinteni capitolul 15, care cuprinde o referire la botezul pentru cei
morﬂi (versetul 29). El a anunﬂat apoi cæ sfinﬂii puteau fi botezaﬂi pentru prietenii
øi rudele lor care muriseræ færæ a primi Evanghelia. El a declarat cæ planul salværii
urmærea sæ salveze pe toﬂi aceia care doreau sæ se supunæ cerinﬂelor legii lui
Dumnezeu. Dupæ aceastæ predicæ, membrii Bisericii au început sæ efectueze
botezuri pentru cei morﬂi în râul din apropiere, Mississippi (vezi Journal History
of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 15 aug. 1840).
2. Domnul a poruncit sfinﬂilor sæ construiascæ un templu în Nauvoo
• În 19 ianuarie 1841, la câteva luni dupæ ce sfinﬂii începuseræ sæ efectueze
botezuri pentru cei morﬂi, Domnul le-a poruncit sæ construiascæ un templu în
Nauvoo (D&L 124:25–27). Ce motive a menﬂionat Domnul pentru porunca
Sa? (Citiﬂi urmætoarele scripturi împreunæ cu membrii clasei pentru a gæsi
ræspunsuri la aceastæ întrebare. Ræspunsurile posibile sunt, de asemenea,
enumerate mai jos.)
a. D&L 124:28, 40–41. (Pentru a revela alte rânduieli ale preoﬂiei.)
b. D&L 124:29–30, 33. (Pentru a asigura un loc pentru efectuarea botezurilor
pentru cei morﬂi.)
c. D&L 124:55 (Pentru a-i determina pe sfinﬂi sæ-øi dovedeascæ credinﬂa în
ﬂinerea poruncilor Sale, pentru ca astfel El sæ-i poatæ binecuvânta cu onoare,
nemurire øi viaﬂæ veønicæ.)
Arætaﬂi cæ templul Nauvoo a fost al doilea templu construit în aceastæ
dispensaﬂie. Unul dintre scopurile principale ale construirii acestui templu a
fost sæ se asigure un loc în care sfinﬂii sæ îndeplineascæ rânduieli, cum ar fi
botezul øi confirmarea pentru cei morﬂi, înzestrarea øi cæsætoria în templu.
Aceste rânduieli nu fuseseræ efectuate în templul Kirtland.
Expuneﬂi ilustraﬂia cu templul Nauvoo. Explicaﬂi cæ sfinﬂii au fæcut sacrificii mari
pentru a da ascultare poruncii de a clædi acest templu. Rugaﬂi-l pe membrul clasei
desemnat sæ vorbeascæ despre clædirea templului Nauvoo, aøa cum este aceasta
prezentatæ în Our Heritage (paginile 58–60), primele patru paragrafe din secﬂiunea
„The Nauvoo Temple“).

192

Lecﬂia 30

Templul Nauvoo Aceastæ machetæ aratæ frumuseﬂea structurii originale înainte de a fi arsæ în
anul 1848.

• Ce anume din sacrificiile fæcute de sfinﬂi pentru clædirea templului Nauvoo væ
impresioneazæ?
Explicaﬂi cæ, pentru o perioadæ de timp scurtæ, Domnul a permis sfinﬂilor sæ
continue sæ efectueze botezuri pentru cei morﬂi în râul Mississippi (D&L
124:31–32; History of the Church, 4:xxxviii). Dar, în ziua de 3 octombrie 1841,
profetul Joseph a anunﬂat cæ „nu se vor mai face botezuri pentru cei morﬂi pânæ
când rânduiala se va putea efectua în Casa Domnului“ (History of the Church,
4:426). În ziua de 8 noiembrie 1841, Brigham Young a dedicat un bazin de
botez din lemn, care deøi temporar, fusese fæcut cu multæ mæiestrie, la subsolul
templului neterminat (History of the Church 4:446–447). Astæzi, toate rânduielile
pentru cei morﬂi trebuie sæ fie efectuate în temple.
• Ce putem învæﬂa din voinﬂa neclintitæ a sfinﬂilor de a construi un bazin de
botez înainte ca templul sæ fie terminat? (În timp ce membrii clasei discutæ
despre aceastæ întrebare, invitaﬂi-i sæ reflecteze asupra sentimentelor lor
privind mântuirea celor morﬂi. Sugeraﬂi-le sæ-øi punæ întrebarea dacæ ei sunt
la fel de neræbdætori sæ facæ aceastæ muncæ precum au fost primii sfinﬂi.)
3. Noi trebuie sæ fim plini de entuziasm øi bucurie când efectuæm botezuri
pentru cei morﬂi
Explicaﬂi cæ botezuri pentru cei morﬂi se efectuau în timpurile Noului Testament,
dupæ învierea lui Hristos (1 Corinteni 15:29). Totuøi, mæreaﬂa lucrare de a asigura
rânduielile salværii pentru cei morﬂi este acum o responsabilitate a membrilor
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Bisericii din aceastæ dispensaﬂie. Expuneﬂi o ilustraﬂie cu un bazin de botez dintrun templu.
Subliniaﬂi faptul cæ membrii Bisericii care au 12 øi peste 12 ani, inclusiv noii
convertiﬂi, pot fi botezaﬂi pentru cei morﬂi. Pentru a putea fi botezat pentru cei
morﬂi, un membru trebuie sæ deﬂinæ o recomandare pentru templu validæ.
Bærbaﬂii trebuie sæ deﬂinæ preoﬂia.
• Citiﬂi D&L 128:15 împreunæ cu membrii clasei. În ce mod depinde de noi
salvarea celor morﬂi? În ce mod depinde salvarea noastræ de salvarea celor
morﬂi? (Vezi D&L 128:17–18 øi urmætoarele citate.)
Preøedintele Gordon B. Hinckley a spus: „Ceea ce se întâmplæ în Casa
Domnului... este mai aproape de spiritul sacrificiului Domnului decât orice
altæ activitate despre care am eu cunoøtinﬂæ. De ce? Pentru cæ este îndeplinitæ
de aceia care dau, gratuit, din timpul øi sufletul lor, færæ a aøtepta mulﬂumiri
sau recompense, pentru a face pentru alﬂii ceea ce aceøtia nu pot face pentru
ei înøiøi“ (Ensign, mart. 1995, pag. 62–63).
Elder John A. Widtsoe, din Cvorumul celor Doisprezece, a spus: „În starea
noastræ premuritoare, în ziua Marelui Consiliu, noi am fæcut o anumitæ
înﬂelegere cu Atotputernicul. Domnul a propus un plan, conceput de El.
Noi l-am acceptat. Pentru cæ planul este pentru toﬂi oamenii, noi am devenit
pærtaøi la salvarea fiecærei persoane vizate de acest plan. Noi am fost de
acord, chiar atunci øi chiar acolo, sæ fim nu numai salvatorii noøtri, ci...
salvatorii întregii familii umane. Am intrat într-un parteneriat cu Domnul.
Punerea în practicæ a planului a devenit apoi nu numai lucrarea Tatælui, nu
numai lucrarea Salvatorului, ci øi lucrarea noastræ. Cel mai neînsemnat dintre
noi, cel mai umil este în parteneriat cu Atotputernicul în realizarea scopului
planului veønic al salværii“ („The Worth of Souls“, Utah Genealogical and
Historical Magazine, oct. 1934, pag.189).
• Citiﬂi D&L 2 împreunæ cu membrii clasei. Cum ne poate ajuta efectuarea
botezurilor pentru cei morﬂi sæ ne întoarcem inimile cætre stræmoøii noøtri?
Rugaﬂi-i pe membrii clasei desemnaﬂi sæ vorbeascæ despre sentimentele pe care le
au øtiind cæ prin botezurile pentru cei morﬂi ei îi pot ajuta pe alﬂii sæ primeascæ
salvarea (vezi „Pregætire“, punctul 3b).
Dacæ predaﬂi tinerilor, puteﬂi împærtæøi urmætoarea povestire despre un grup de
tinere fete care au fæcut cercetæri pentru a gæsi nume de oameni care muriseræ
færæ a primi Evanghelia:
„Dupæ ce au identificat peste 400 de nume, atât bærbaﬂi, cât øi femei, Tinerele
Fete din Episcopia 15, Meridian [Idaho] i-au invitat pe Tinerii Bæieﬂi sæ meargæ
împreunæ la templul Boise [Idaho] pentru a face botezuri. Autoritæﬂile templului
au aranjat ca numele sæ fie pæstrate într-un dosar pentru episcopia lor. Heather
Bennett, în vârstæ de 15 ani, a spus: ’Cea mai frumoasæ parte a fost cea a
botezului pentru ei. Numele îmi pæreau familiare. A fost cea mai plæcutæ parte a
întregului proiect. Am fæcut o muncæ pentru oameni, care altfel nu ar fi fost
fæcutæ. Ei ar fi putut fi uitaﬂi’“.
Cori Christensen, o altæ membræ a grupului, a spus: „În timp ce stæteam în baptisteriul din templu, am avut un sentiment deosebit de plæcut. Era sentimentul
victoriei. Le dædusem o øansæ“ („Names and Faces“, New Era, febr. 1994, pag. 32).
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• Citiﬂi D&L 128:19, 22–24 împreunæ cu membrii clasei. Potrivit acestor versete,
care ar trebui sæ fie atitudinea noastræ faﬂæ de Evanghelie øi efectuarea botezurilor pentru cei morﬂi? De ce aduce subiectul botezului pentru cei morﬂi atâta
bucurie atât celor în viaﬂæ, cât øi celor morﬂi?
Rugaﬂi-i pe membrii clasei desemnaﬂi sæ explice ce au simﬂit când au aflat prima
oaræ cæ pot fi botezaﬂi pentru membrii decedaﬂi ai familiilor lor (vezi „Pregætire“,
punctul 3c).
Concluzii

Idei suplimentare
pentru predare

Citiﬂi D&L 128:17 împreunæ cu membrii clasei. Subliniaﬂi cæ profetului Joseph
Smith a numit munca pentru mântuirea celor morﬂi „cel mai glorios dintre
toate subiectele aparﬂinând Evangheliei nepieritoare“. Încurajaﬂi-i pe membrii
clasei sæ facæ tot ce pot pentru a efectua botezuri pentru cei morﬂi. Depuneﬂi
mærturie despre adeværurile discutate în aceastæ lecﬂie, dupæ cum sunteﬂi
îndemnat de Spirit.

Puteﬂi folosi una sau ambele idei de mai jos pentru a completa planul lecﬂiei
sugerat.
1. Date istorice referitoare la Doctrinæ øi legæminte 127 øi 128
Folosiﬂi urmætoarele informaﬂii pentru a oferi datele istorice referitoare la D&L
127 øi 128:
În vara anului 1842, un grup de bærbaﬂi cæutau sæ-l închidæ pe nedrept pe
profetul Joseph Smith. Din cauza aceasta, profetul a plecat din Nauvoo. El a
spus: „M-am gândit cæ este necesar øi înﬂelept sæ pæræsesc locul pentru un scurt
timp, pentru propria-mi siguranﬂæ øi pentru siguranﬂa acestui popor“ (D&L
127:1). În ciuda acestei situaﬂii grele, el a scris cuvinte pline de bucurie în
scrisorile adresate sfinﬂilor.
• În aceastæ perioadæ de persecuﬂie, care a fost subiectul de care era preocupat
profetul øi care îi afecta cel mai mult sentimentele? (Vezi D&L 128:1.)
2. Importanﬂa ﬂinerii consemnærilor
Explicaﬂi cæ, prin profetul Joseph Smith, Domnul a poruncit sfinﬂilor sæ ﬂinæ,
cu grijæ, consemnærile referitoare la botezurile pentru cei morﬂi (D&L 127:5–9;
128:1–9) Aceste consemnæri sunt stocate acum în computere.
• De ce trebuie sæ ﬂinem consemnærile botezurilor pentru cei morﬂi? (Vezi D&L
128:6–8, 24. Aceste consemnæri fæcute pe pæmânt sunt consemnate øi în cer
øi cei morﬂi vor fi judecaﬂi pe baza acestor cærﬂi. La a Doua Venire, noi vom
înfæﬂiøa Domnului consemnærile ca pe o ofrandæ adusæ Lui.)
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„Pecetluite... pentru timp...
øi pentru toatæ eternitatea“

Scop

Sæ îi ajute pe membrii clasei sæ înﬂeleagæ de ce este cæsætoria o parte esenﬂialæ a
planului Tatælui Ceresc, sæ-i ajute pe tineri sæ se pregæteascæ pentru cæsætoria
veønicæ øi sæ încurajeze cuplurile cæsætorite sæ ræmânæ în legæmântul cæsætoriei.

Pregætire

1. Studiaﬂi, rugându-væ, Doctrinæ øi legæminte 131:1–4; 132:4–33 øi celelalte
scripturi din aceastæ lecﬂie.
2. Revedeﬂi materialele pentru aceastæ lecﬂie din Îndrumarul de studiu pentru
membrii clasei (35686). Planificaﬂi moduri în care sæ faceﬂi referire la ele în
timpul lecﬂiei.
3. Dacæ predaﬂi tinerilor, aduceﬂi la oræ unul sau mai multe exemplare ale broøurii
Pentru întærirea tineretului (36550). Puteﬂi aduce câte un exemplar pentru fiecare
membru al clasei sau îi puteﬂi ruga pe membrii clasei sæ-øi aducæ propriile
exemplare.
4. Dacæ folosiﬂi activitatea pentru captarea atenﬂiei, contactaﬂi un membru al
episcopiei care a fost cæsætorit în templu. Rugaﬂi persoana respectivæ sæ se
pregæteascæ sæ vorbeascæ, timp de patru sau cinci minute la începutul orei,
despre ziua în care s-a cæsætorit în templu. O puteﬂi ruga pe acea persoanæ sæ
aducæ o fotografie sau o altæ amintire de la cæsætorie. Rugaﬂi-o sæ aibæ în
vedere urmætoarele întrebæri când se pregæteøte:
• Ce aﬂi fæcut pentru a væ pregæti pentru cæsætoria în templu?
• De ce este important sæ te cæsætoreøti în templu?
• Ce sfaturi aﬂi putea da membrilor clasei, care nu s-au cæsætorit încæ în
templu, pentru a-i ajuta sæ se pregæteascæ pentru aceasta?
Notæ pentru învæﬂætor În timp ce predaﬂi aceastæ lecﬂie, fiﬂi atenﬂi sæ nu ræniﬂi
sentimentele pærinﬂilor necæsætoriﬂi sau ale altor persoane care nu au o situaﬂie
familialæ obiønuitæ (vezi prima idee suplimentaræ pentru predare). Dacæ membrii
clasei pun întrebæri despre divorﬂ sau alte probleme delicate, încurajaﬂi-i sæ
vorbeascæ individual cu episcopul øi sæ nu discute întrebærile în clasæ.

Sugestii pentru
desfæøurarea lecﬂiei
Activitate pentru
captarea atenﬂiei

În funcﬂie de situaﬂie, folosiﬂi activitatea urmætoare sau una proprie pentru a
începe lecﬂia.
Rugaﬂi membrul episcopiei desemnat sæ vorbeascæ despre ziua în care s-a
cæsætorit în templu (vezi „Pregætire“, punctul 4). Dupæ prezentare, comentaﬂi pe
scurt lucrurile spuse de acea persoanæ. Explicaﬂi cæ aceastæ lecﬂie este despre
cæsætoria eternæ.
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Discuﬂii øi aplicaﬂii

Selectaﬂi, rugându-væ, materialul pentru lecﬂie care se potriveøte cel mai bine
nevoilor membrilor clasei. Încurajaﬂi-i pe membrii clasei sæ împærtæøeascæ
experienﬂe care au legæturæ cu principiile din scripturi pe care le discutaﬂi.
1. Cæsætoria eternæ este o parte esenﬂialæ a planului Tatælui Ceresc
Predaﬂi øi discutaﬂi D&L 131:1– 4; 132:4–33. Explicaﬂi cæ aceste pasaje cuprind
revelaﬂii despre cæsætoria eternæ pe care Domnul le-a dat lui Joseph Smith. Elder
Parley P. Pratt, unul dintre primii membri ai Cvorumului celor Doisprezece din
aceastæ dispensaﬂie, øi-a reamintit sentimentele pe care le-a avut când l-a auzit,
pentru prima oaræ, pe profetul Joseph Smith propovæduind despre aceste
doctrine:
„Iubisem înainte, dar nu øtiam de ce. Dar, acum, iubeam – cu o puritate – o
intensitate a sentimentului, ce atingea culmi øi exaltare, care îmi înælﬂa sufletul...
Am simﬂit cæ Dumnezeu era, cu adeværat, Tatæl meu ceresc; cæ Isus era fratele
meu øi cæ soﬂia sufletului meu era o tovaræøæ veønicæ, nemuritoare... Pe scurt,
puteam iubi acum cu spirit dar øi având înﬂelegerea“ (Autobiography of Parley P.
Pratt [1975], pag. 298).
• Prima Preøedinﬂie øi Cvorumul celor Doisprezece Apostoli au declarat „cu
solemnitate cæsætoria dintre un bærbat øi o femeie ca... fiind esenﬂialæ pentru...
planul etern al lui Dumnezeu“ („Familia: o declaraﬂie oficialæ cætre lume“,
Liahona, oct. 1998, pag. 24; vezi, de asemenea, D&L 49:15.) De ce este
cæsætoria o parte esenﬂialæ a planului etern al lui Dumnezeu? (Vezi D&L
131:1–4; 1 Corinteni 11:11.)
Împærtæøiﬂi una sau mai multe dintre declaraﬂiile care urmeazæ. Dupæ ce
împærtæøiﬂi o declaraﬂie, invitaﬂi-i pe membrii clasei sæ discute despre înﬂelesul
øi punerea ei în practicæ.
Elder Joseph B. Wirthlin, din Cvorumul celor Doisprezece, a spus: „Toværæøia
dulce a cæsætoriei eterne este una dintre cele mai minunate binecuvântæri pe
care Dumnezeu le-a dat copiilor Sæi. Desigur, mulﬂii ani petrecuﬂi împreunæ
cu minunata mea soﬂie mi-au adus cele mai mari bucurii ale vieﬂii. De la
începuturile timpurilor, însoﬂirea prin cæsætorie dintre soﬂ øi soﬂie a fost
fundamentalæ pentru mæreﬂul plan al fericirii conceput de Tatæl nostru
Ceresc. Vieﬂile noastre sunt influenﬂate pentru totdeauna øi amândoi suntem
edificaﬂi øi înnobilaﬂi pe mæsuræ ce savuræm dulcile binecuvântæri ce decurg
din relaﬂiile cu membrii dragi ai familiei“ (în Conference Report, oct. 1997,
pag. 42, sau Ensign, nov. 1997, pag. 32).
Preøedintele Boyd K. Packer, din Cvorumul celor Doisprezece, ne-a învæﬂat:
„Scopul suprem a tot ce propovæduim noi este sæ unim pærinﬂii øi copiii în
credinﬂæ în Domnul Isus Hristos, pentru ca ei sæ fie fericiﬂi acasæ, pecetluiﬂi
în cæsætorii eterne, legaﬂi de generaﬂiile lor øi siguri de exaltarea în prezenﬂa
Tatælui Ceresc“ (în Conference Report, apr. 1995, pag. 8, sau Ensign, mai 1995,
pag. 8).
Preøedintele Joseph Fielding Smith a spus: „Cæsætoria, aøa cum este înﬂeleasæ
de sfinﬂii din zilele din urmæ, este un legæmânt rânduit sæ fie nepieritor. Este
temelia exaltærii în eternitate, pentru cæ færæ el nu ar putea exista progres etern în
împæræﬂia lui Dumnezeu“ (Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie,
3 volume [1954–1956], 2:58).
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• Dacæ un soﬂ øi soﬂia lui nu sunt cæsætoriﬂi în templu pentru aceastæ viaﬂæ øi
eternitate, care va fi statutul cæsætoriei lor când unul dintre ei moare? (Vezi
D&L 132:7, 15–18. Cæsætoria lor „nu este valabilæ, nici nu are putere“, chiar
dacæ au fæcut un angajament de a fi împreunæ pentru totdeauna.)
• Când un bærbat øi o femeie sunt cæsætoriﬂi pentru aceastæ viaﬂæ øi eternitate în
templu, ei fac un legæmânt cu Domnul. Ce binecuvântæri vor primi ei dacæ îøi
vor respecta legæmântul? (Vezi D&L 131:1–4; 132:19–24, 30–31. Ræspunsurile
le-ar putea include pe cele menﬂionate pe pagina urmætoare.)
a. Ei vor fi împreunæ „în timp øi în toatæ eternitatea“ (D&L 132:19). De
asemenea, copiii lor pot face parte din familia lor eternæ. (Puteﬂi aræta cæ
Spiritul Sfânt al Promisiunii este Duhul Sfânt care confirmæ cæ rânduielile
preoﬂiei pe care le-am primit øi legæmintele pe care le-am fæcut sunt
acceptate de Dumnezeu. Aceastæ confirmare depinde de credinﬂa noastræ.)
b. Ei vor fi exaltaﬂi în cel mai înalt grad al împæræﬂiei celestiale alæturi de Tatæl
Ceresc øi Isus Hristos (D&L 131:1–3; 132:23–24).
c. Ei vor „moøteni tronuri, regate, principate... puteri, stæpâniri“ (D&L 132:19).
d. Ei vor continua sæ aibæ urmaøi sau copii de spirit în toatæ eternitate (D&L
132:19, 30–31; vezi, de asemenea, D&L 131:4).
e. „Ei vor fi dumnezei, deoarece au toatæ puterea“ (D&L 132:20–21).
• Ce binecuvântæri aduce cæsætoria în templu pe timpul vieﬂii muritoare?
(Invitaﬂi-i pe membrii clasei sæ-øi împærtæøeascæ sentimentele despre
posibilitatea de a fi cæsætoriﬂi în templu. Dacæ nu aﬂi citit declaraﬂia elderului
Joseph B. Wirthlin, de la pagina 197, o puteﬂi citi acum.)
2. Tinerii trebuie sæ se pregæteascæ acum pentru cæsætoria eternæ
Dacæ predaﬂi tinerilor, folosiﬂi aceastæ parte a lecﬂiei pentru a-i încuraja sæ se
pregæteascæ pentru cæsætoria în templu. Dacæ predaﬂi adulﬂilor, puteﬂi omite
aceastæ parte sau puteﬂi folosi numai un mic segment al ei.
• De ce credeﬂi cæ le este subliniatæ atât de mult tinerilor din Bisericæ importanﬂa
cæsætoriei în templu? (Ajutaﬂi-i pe membrii clasei sæ înﬂeleagæ cæ hotærârea de a
se cæsætori în templu este una dintre cele mai importante hotærâri pe care o
poate lua o persoanæ. Membrii Bisericii ar trebui sæ înceapæ sæ se pregæteascæ
pentru cæsætoria eternæ când sunt tineri.)
Preøedintele Spencer W. Kimball a spus: „Cæsætoria este, poate, cea mai vitalæ...
dintre toate deciziile øi are efectele cele mai îndepærtate, pentru cæ aduce nu
doar fericirea de moment, ci øi bucurii veønice. Ea afecteazæ nu numai pe cele
douæ persoane implicate, ci øi familiile lor øi, în special, pe copiii lor øi copiii
copiilor lor, de-a lungul multor generaﬂii“ („Oneness in Marriage“, Ensign,
mart. 1977, pag. 3).
• Care sunt lucrurile pe care tinerii øi tinerele le pot face pentru a se pregæti
pentru cæsætoria în templu?
• Ce influenﬂæ au întâlnirile din anii adolescenﬂei asupra cæsætoriei mai târziu în
viaﬂæ? (Dacæ aﬂi adus exemplare ale broøurii Pentru întærirea tineretului, rugaﬂi
membri ai clasei sæ citeascæ „Întâlnirile“, paginile 24–25.)
• Cu ce fel de persoanæ aﬂi dori sæ væ cæsætoriﬂi într-o zi? (Puteﬂi ruga pe fiecare
membru al clasei sæ numeascæ o calitate øi sæ spunæ de ce este importantæ.
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Scrieﬂi ræspunsurile pe tablæ. Pentru alte idei, vedeﬂi, de asemenea, urmætoarele
citate.) Cum trebuie sæ træiﬂi pentru a væ pregæti sæ væ cæsætoriﬂi cu o astfel de
persoanæ? (Invitaﬂi-i pe membrii clasei sæ mediteze în liniøte asupra acestei
întrebæri, færæ a ræspunde cu glas tare.)
Preøedintele Gordon B. Hinckley ne-a sfætuit: „Alegeﬂi-væ un tovaræø de credinﬂa
dumneavoastræ. Astfel veﬂi avea mai multe øanse sæ fiﬂi fericiﬂi. Alegeﬂi-væ un
tovaræø pe care sæ-l puteﬂi cinsti întotdeauna, pe care sæ-l puteﬂi respecta
întotdeauna, unul care væ va completa în viaﬂæ, unul cæruia sæ-i puteﬂi da toatæ
inima dumneavoastræ, toatæ dragostea dumneavoastræ, tot devotamentul
dumneavoastræ, toatæ loialitatea dumneavoastræ“ („Life’s Obligations“, Ensign,
febr. 1999, pag. 2).
Elder Richard G. Scott, din Cvorumul celor Doisprezece, a spus:
„Trebuie sæ ne gândim mai mult la temelia cæsætoriei eterne decât la un chip
dræguﬂ sau o siluetæ atrægætoare. Trebuie sæ ne gândim la lucruri care înseamnæ
mai mult decât popularitatea sau carisma. Când cæutaﬂi un tovaræø etern,
cæutaﬂi pe cineva care îøi formeazæ træsæturile esenﬂiale, care aduc fericirea: o
dragoste profundæ pentru Domnul øi poruncile Sale, hotærârea de a træi potrivit
lor, pe cineva care este înﬂelegætor, iertætor øi dornic sæ se dæruiascæ pe sine, cu
dorinﬂa de a avea o familie încununatæ de copii frumoøi, pe care sæ-i înveﬂe
principiile adeværului.
O prioritate esenﬂialæ a unei viitoare soﬂii este dorinﬂa de a fi soﬂie øi mamæ.
Ea trebuie sæ-øi formeze calitæﬂile sacre pe care Dumnezeu le-a dat fiicelor
Sale pentru a excela ca soﬂii øi mame: ræbdare, bunætate, dragoste pentru
copii øi dorinﬂa de a-i îngriji, nu de a urmæri cariere profesionale. Ea trebuie
sæ dobândeascæ o bunæ educaﬂie pentru a se pregæti pentru cerinﬂele calitæﬂii
de mamæ.
Un viitor soﬂ trebuie sæ-øi cinsteascæ preoﬂia øi s-o foloseascæ în slujba altora.
Cæutaﬂi un bærbat care îøi acceptæ rolul de partener, care asiguræ cele necesare
vieﬂii familiei sale, care are capacitatea de a face aceasta øi care face eforturi
pentru a se pregæti sæ îndeplineascæ aceste responsabilitæﬂi“ (în Conference
Report, apr. 1999, pag. 31, sau Ensign, mai 1999, pag. 26).
• Cum pot pærinﬂii øi alﬂi adulﬂi sæ-i ajute pe tineri sæ se pregæteascæ pentru
cæsætoria eternæ? Cum pot ei sæ-i ajute pe copiii mici sæ se pregæteascæ pentru
cæsætoria eternæ?
3. Dupæ ce soﬂul øi soﬂia sunt pecetluiﬂi în templu, ei trebuie sæ ræmânæ în
legæmânt pentru a primi binecuvântærile promise
Rugaﬂi o membræ a clasei sæ citeascæ citatul de mai jos. Rugaﬂi-i apoi pe membrii
clasei sæ ghiceascæ cine l-a spus.
„Eram siguræ cæ primii zece ani aveau sæ fie o beatitudine. Dar, în primul nostru
an, am descoperit... cæ erau multe schimbæri. Desigur, nu erau genul de lucruri
pe care sæ le discuﬂi cu pærinﬂii. Dar, de multe ori, am plâns cu faﬂa înfundatæ în
pernæ. Problemele erau, aproape întotdeauna, legate de necesitatea de a învæﬂa sæ
træieøti dupæ programul altcuiva øi sæ faci lucrurile aøa cum le face altcineva. Ne
iubeam, nu era nici o îndoialæ în legæturæ cu aceasta. Dar trebuia sæ ne obiønuim
unul cu celælalt. Cred cæ partenerii din fiecare cuplu trebuie sæ se obiønuiascæ
unul cu celælalt.“
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Spuneﬂi membrilor clasei cæ declaraﬂia a fost fæcutæ de sora Marjorie P. Hinckley,
soﬂia preøedintelui Gordon B. Hinckley (în volumul lui Sheri L. Dew, Go Forward
with Faith: The Biography of Gordon B. Hinckley [1996], pag. 118). Subliniaﬂi faptul
cæ este nevoie de dragoste, muncæ øi dedicare pentru a avea o cæsnicie reuøitæ.
Când un bærbat øi o femeie sunt pecetluiﬂi în templu, ei vor primi binecuvântærile
promise numai dacæ „[ræmân] în legæmânt“ (D&L 132:19). Folosiﬂi întrebærile,
scripturile øi citatele din aceastæ parte a lecﬂiei pentru a-i ajuta pe membrii clasei
sæ înﬂeleagæ lucrurile pe care soﬂii øi soﬂiile trebuie sæ le facæ pentru a „[ræmâne]
în legæmânt“.
• Citiﬂi D&L 42:22 împreunæ cu membrii clasei. Explicaﬂi cæ aceastæ poruncæ se
aplicæ bærbaﬂilor øi femeilor în egalæ mæsuræ. Ce înseamnæ sæ-ﬂi iubeøti soﬂul
sau soﬂia cu toatæ inima? Ce înseamnæ sæ te lipeøti de soﬂ sau de soﬂie øi de
nimeni altcineva?
Preøedintele Spencer W. Kimball a explicat:
„Când Domnul spune toatæ inima ta, aceasta înseamnæ nu cu o parte, færæ a
o împærﬂi øi færæ a o lua de la alﬂii...
Cuvintele nimeni altcineva eliminæ pe oricare altæ persoanæ øi orice altceva.
Soﬂul sau soﬂia devin primordiali în viaﬂa celuilalt øi nici viaﬂa socialæ, nici
cea profesionalæ, nici viaﬂa politicæ, nici un alt interes, nici o altæ persoanæ
sau lucru nu trebuie sæ aibæ întâietate înaintea partenerului de viaﬂæ...
Cæsætoria presupune supunere totalæ øi fidelitatea totalæ. Fiecare dintre
soﬂi îøi ia partenerul fiind înﬂeles faptul cæ el sau ea dæ celuilalt toatæ inima,
tæria, loialitatea, cinstea øi afecﬂiunea cu toatæ demnitatea. Orice neînﬂelegere
înseamnæ pæcat; a împærﬂi din inima ta altora înseamnæ pæcat. Aøa cum
trebuie sæ avem ’ochiul îndreptat numai cætre slava lui Dumnezeu’, tot aøa
trebuie sæ avem ochiul, urechea øi inima îndreptate numai cætre cæsnicie,
partener øi familie“ (Faith Precedes the Miracle [1972], pag. 142–143).
Preøedintele Gordon B. Hinckley a dat acest sfat simplu cuplurilor cæsætorite:
„Fiﬂi cu înverøunare loiali unul altuia“ (Ensign, febr. 1999, pag. 4).
• Când un bærbat øi o femeie se cæsætoresc în templu, ei fac legæmânt sæ fie fideli
unul altuia øi sæ fie fideli Domnului. Care sunt lucrurile pe care cuplurile
cæsætorite le pot face pentru a-øi întæri dragostea unul faﬂæ de celælalt øi faﬂæ de
Domnul? (Scrieﬂi pe tablæ ræspunsurile membrilor clasei. Ræspunsurile ar putea
fi: rugæciuni øi citirea scripturilor împreunæ, cæutarea împreunæ a îndrumærii
Spiritului, desfæøurarea serilor de familie, participarea împreunæ la întâlniri cu
alte persoane, rezervarea timpului necesar pentru a sta de vorbæ, sprijinirea
reciprocæ la treburile casei øi participarea împreunæ la sesiunile din templu.
În aceastæ discuﬂie, puteﬂi folosi a doua idee suplimentaræ de predare.)
Concluzii

Dacæ predaﬂi tinerilor sau altor persoane care nu s-au cæsætorit încæ în templu,
încurajaﬂi-i sæ se pregæteascæ pentru cæsætoria eternæ. Încurajaﬂi-i pe membrii
clasei care s-au cæsætorit în templu sæ ræmânæ în legæmântul cæsætoriei.
Depuneﬂi mærturie despre adeværurile discutate în aceastæ lecﬂie, dupæ cum
sunteﬂi îndemnat de Spirit.
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Idei suplimentare
pentru predare

Puteﬂi folosi una sau mai multe dintre ideile urmætoare pentru a completa planul
lecﬂiei sugerat.
1. Sfinﬂilor credincioøi nu le vor fi refuzate binecuvântærile eternitæﬂii
Împærtæøiﬂi urmætoarele declaraﬂii referitoarea la cei necæsætoriﬂi.
Elder Dallin H. Oaks, din Cvorumul celor Doisprezece, a dat urmætorul sfat:
„Øtim cæ multor sfinﬂi din zilele din urmæ demni øi minunaﬂi le lipsesc, în
prezent, ocaziile ideale øi condiﬂiile esenﬂiale pentru progresul lor. Singurætatea,
lipsa copiilor, moartea øi divorﬂul îi lipsesc de idealuri øi amânæ împlinirea
binecuvântærilor promise lor. În plus, unele femei care doresc sa fie mame pe
deplin øi gospodine sunt obligate sæ intre în câmpul muncii cu normæ întreagæ.
Dar aceste dificultæﬂi sunt doar temporare. Domnul a promis cæ, în eternitæﬂi,
nici o binecuvântare nu va fi refuzatæ fiilor øi fiicelor care ﬂin poruncile, care
sunt fideli legæmintelor lor øi care doresc ceea ce este drept.
Multe dintre cele mai importante lipsuri din viaﬂa muritoare vor fi corectate în
Mileniu, care este timpul pentru îndeplinirea a tot ce este incomplet în mæreﬂul
plan al fericirii pentru toﬂi copiii demni ai Tatælui nostru. Øtim cæ aøa se va
întâmpla în cazul rânduielilor din templu. Eu cred cæ aøa se va întâmpla øi în
privinﬂa relaﬂiilor øi experienﬂelor de familie“ (în Conference Report, oct. 1993,
pag. 101, sau Ensign, nov. 1993, pag. 75).
Elder Richard G. Scott, din Cvorumul celor Doisprezece, ne-a sfætuit: „Dacæ
sunteﬂi necæsætoriﬂi øi nu aﬂi identificat o perspectivæ serioasæ pentru a realiza
cæsætoria eternæ, træiﬂi pentru a atinge acest scop. Rugaﬂi-væ pentru el. Aøteptaﬂi sæ
se împlineascæ la timpul stabilit de Domnul. Nu væ compromiteﬂi standardele în
nici un fel care ar putea duce la pierderea acestei binecuvântæri de aceastæ parte
sau de cealaltæ parte a vælului. Domnul cunoaøte intenﬂia inimii dumneavoastræ.
Profeﬂii Sæi au afirmat cæ dumneavoastræ veﬂi avea aceastæ binecuvântare pe
mæsuræ ce veﬂi træi astfel încât s-o meritaﬂi. Nu øtim dacæ va fi de aceastæ sau de
cealaltæ parte a vælului. Dar træiﬂi pentru a atinge acest scop. Rugaﬂi-væ pentru el“
(în Conference Report, apr. 1999, pag. 33, sau Ensign, mai 1999, pag. 27).
2. Exemple de cæsætorii în templu de duratæ, fericite
Dupæ ce v-aﬂi rugat pentru acest lucru, contactaﬂi un bærbat øi o femeie din
episcopie care sunt exemple bune de cæsætorii în templu reuøite. Rugaﬂi fiecare
persoanæ sæ se pregæteascæ pentru a împærtæøi clasei, timp de douæ sau trei
minute, sugestii referitoare la o cæsætorie de duratæ, fericitæ.
Dupæ aceste prezentæri, puteﬂi oferi membrilor clasei prilejul de a împærtæøi
alte sugestii.
3. Temæ pentru tineri øi tineri adulﬂi necæsætoriﬂi
Dacæ predaﬂi tinerilor sau tinerilor adulﬂi necæsætoriﬂi, îndemnaﬂi pe fiecare
membru al clasei sæ meargæ acasæ øi sæ scrie o scrisoare în care sæ-øi exprime
dragostea pentru viitoarea soﬂie sau soﬂ. Indicaﬂi-le sæ pæstreze aceste scrisori
pânæ când se vor cæsætori øi le vor putea împærtæøi soﬂilor sau soﬂiilor lor.
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4. Evitarea lucrurilor lumeøti
• Care sunt lucrurile care aratæ cæ oamenii nu ﬂin seama de standardele lui
Dumnezeu referitoare la cæsætorie? Ce putem face pentru a ræmâne fideli
standardelor Domnului?
5. Prezentarea video „Temples and Families“ („Temple øi familii“)
Dacæ dispuneﬂi de Doctrine and Covenants and Church History Video Presentations
(53912), puteﬂi prezenta „Temples and Families“, un segment de nouæ minute.
6. Cæsætoria pluralistæ
Urmætoarele informaﬂii sunt furnizate pentru a væ ajuta în cazul în care membrii
clasei adreseazæ întrebæri despre practicarea cæsætoriei pluraliste. Lecﬂia nu trebuie
sæ se concentreze asupra acestui aspect.
Scopurile pe care le-a avut Domnul când a poruncit poporului Sæu sæ practice cæsætoria
pluralistæ
În Cartea lui Mormon, profetul Iacov a explicat: „Cæci sæ nu fie nici un om
printre voi care sæ aibæ mai mult decât o singuræ nevastæ... [Dar] dacæ vreau, a
spus Domnul oøtirilor, sæ cresc seminﬂii pentru Mine, Eu voi porunci poporului
Meu; altfel, ei vor trebui sæ asculte de aceste lucruri“ (Iacov 2:27, 30). În diferite
perioade de-a lungul istoriei biblice, Domnul a poruncit poporului sæ practice
cæsætoria pluralistæ. De exemplu, El a dat aceastæ poruncæ lui Avraam, Isaac,
Iacov, Moise, David øi Solomon (D&L 132:1).
Revelaﬂia cu privire la practicarea cæsætoriei pluraliste în aceastæ dispensaﬂie
În aceastæ dispensaﬂie, Domnul a poruncit unora dintre primii sfinﬂi sæ practice
cæsætoria pluralisæ. Profetul Josepf Smith øi cei apropiaﬂi lui, inclusiv Brigham
Young øi Heber C. Kimball, au fost încercaﬂi de aceastæ poruncæ, dar s-au supus
ei. Conducætorii Bisericii au reglementat practica. Cei care o træiau trebuia sæ fie
autorizaﬂi s-o facæ øi cæsætoriile trebuia sæ fie efectuate prin puterea de pecetluire
a preoﬂiei.
Poziﬂia Bisericii faﬂæ de cæsætoria pluralistæ astæzi
În anul 1890, preøedintele Wilford Woodruff a primit o revelaﬂie în care se cerea
conducætorilor Bisericii sæ înceteze propovæduirea practicii cæsætoriei pluraliste
(Declaraﬂia oficialæ 1, paginile 342–343 din Doctrina øi legæmintele; vezi, de
asemenea, extrasele din cuvântæri ale preøedintelui Woodruff, care urmeazæ
imediat dupæ Declaraﬂia oficialæ 1).
În anul 1998, preøedintele Gordon B. Hinckley a fæcut urmætoarea declaraﬂie
referitoare la poziﬂia Bisericii faﬂæ de cæsætoria pluralistæ: „Aceastæ Bisericæ nu are
nici o legæturæ cu aceia care practicæ poligamia. Ei nu sunt membri ai Bisericii...
Dacæ se va constata cæ vreunii dintre membrii noøtri practicæ respectiva cæsætorie
pluralistæ, ei vor fi excomunicaﬂi, cea mai gravæ pedeapsæ pe care Biserica o poate
impune. Cei implicaﬂi în astfel de cæsætorii nu numai cæ încalcæ legea civilæ, dar
încalcæ øi legea Bisericii“ (în Conference Report, oct. 1998, pag. 92, sau Ensign,
nov. 1998, pag. 71).
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Scop

Sæ îi înveﬂe pe membrii clasei despre martiriul profetului Joseph Smith øi sæ le
întæreascæ mærturiile despre chemarea lui ca profet al lui Dumnezeu.

Pregætire

1. Studiaﬂi, rugându-væ, urmætoarele scripturi øi alte materiale:
a. Doctrinæ øi legæminte 135;
b. Our Heritage, paginile 62–66.
2. Revedeﬂi materialele pentru aceastæ lecﬂie din Îndrumarul de studiu pentru
membrii clasei (35686). Planificaﬂi moduri în care sæ faceﬂi referire la ele în
timpul lecﬂiei.
3. Rugaﬂi pe un membru al clasei sæ se pregæteascæ pentru a prezenta pe scurt
primele cinci paragrafe din subcapitolul „The Martyrdom“ din Our Heritage,
paginile 62–63.
4. Dacæ urmætoarele ilustraﬂii sunt disponibile, pregætiﬂi-væ sæ le folosiﬂi în timpul
lecﬂiei: Profetul Joseph Smith (62002; Setul de ilustraﬂii inspirate din scripturi,
401) øi Fratele Joseph (62161).
5. Dacæ folosiﬂi activitatea pentru captarea atenﬂiei, pregætiﬂi urmætoarele
ilustraﬂii pentru a le folosi pe lângæ cele menﬂionate mai sus: Ioan predicæ în
pustietate (62132; Setul de ilustraﬂii inspirate din scripturi, 207) øi Abinadi în
faﬂa regelui Noe (62042; Setul de ilustraﬂii inspirate din scripturi, 308).

Sugestii pentru
desfæøurarea lecﬂiei
Activitate pentru
captarea atenﬂiei

În funcﬂie de situaﬂie, folosiﬂi activitatea urmætoare sau una proprie pentru a
începe lecﬂia.
Expuneﬂi ilustraﬂiile menﬂionate în secﬂiunea „Pregætire“, punctele 4 øi 5. Rugaﬂi-i
pe membrii clasei sæ se gândeascæ la ce au în comun bærbaﬂii din aceste ilustraﬂii.
Dupæ un moment de gândire, arætaﬂi cæ un lucru pe care îl au în comun este
faptul cæ ei, toﬂi, au fost martirizaﬂi datoritæ dragostei lor pentru adevær.
Rugaﬂi-i pe membrii clasei sæ identifice alﬂi martiri din scripturi øi din istoria
Bisericii. Ræspunsurile ar putea fi: Zaharia (Matei 23:35), Øtefan (Faptele
apostolilor 7:56–60) øi Hyrum Smith (D&L 135:1).
Explicaﬂi cæ, în aceastæ lecﬂie, se discutæ despre martiriul profetului Joseph Smith
øi al fratelui sæu, Hyrum. Sunt prezentate, de asemenea, contribuﬂiile profetului
Joseph.
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Discuﬂii øi aplicaﬂii

Selectaﬂi, rugându-væ, materialul pentru lecﬂie care se potriveøte cel mai bine
nevoilor membrilor clasei. Încurajaﬂi-i pe membri clasei sæ împærtæøeascæ puncte
de vedere care au legæturæ cu principiile din scripturi, pe care le discutaﬂi.
1. Profetul Joseph Smith øi-a pecetluit mærturia cu propriul sânge
Explicaﬂi cæ sfinﬂii au prosperat timp de câﬂiva ani în Nauvoo. Biserica øi oraøul
au crescut rapid, munca la templu a progresat øi profetul Joseph Smith a primit
multe revelaﬂii. Totuøi, în perioada 1843–1844, ostilitatea faﬂæ de Bisericæ a
crescut. Duømanii, atât din interiorul, cât øi din exteriorul Bisericii, au început
sæ încerce s-o distrugæ. Aceastæ ostilitate a atins punctul culminant în ziua de
27 iunie 1844.
Rugaﬂi pe membrul clasei desemnat sæ prezinte primele cinci paragrafe din
subcapitolul „The Martyrdom“ din Our Heritage, paginile 62–63. De asemenea,
citiﬂi D&L 135:4–5 împreunæ cu membrii clasei. Explicaﬂi cæ D&L 135 a fost
scrisæ de elder John Taylor care a fost rænit în timpul atacului asupra profetului
Joseph.
• De ce credeﬂi cæ profetul Joseph Smith putea fi „calm ca o dimineaﬂæ de varæ“
când øtia cæ s-ar putea sæ fie ucis la Carthage? Ce alinare credeﬂi cæ le-au adus
lui Joseph øi lui Hyrum versetele din Eter 12:36–38?
Citiﬂi D&L 135:1–2 împreunæ cu
membrii clasei. Citiﬂi, de asemenea,
urmætoarea relatare a martiriului,
de elder Willard Richards, sau rugaﬂi
pe un membru al clasei s-o citeascæ.
Explicaﬂi cæ elder Richards a fost
prieten al profetului øi membru al
Cvorumului celor Doisprezece. El
se afla în închisoarea Carthage când
profetul a fost martirizat. Relatarea sa
începe în momentul în care gloata
soseøte la închisoare la ora cinci dupæamiaza, în ziua de 27 iunie 1844:
„O ploaie de gloanﬂe de muschetæ a
fost trasæ asupra uøii închisorii de la
al doilea etaj, urmatæ de zgomotul
multor paøi rapizi...
Profetul Joseph Smith

Un glonﬂ a pætruns prin uøæ, a trecut printre noi øi a arætat cæ duømanii noøtri
erau criminali îndræzneﬂi øi violenﬂi...
Joseph Smith, domnul Taylor øi cu mine ne-am dat înapoi spre partea din faﬂæ a
camerei iar... Hyrum Smith s-a retras, stræbætând douæ-treimi din cameræ, direct
în faﬂa uøii øi stând cu faﬂa spre ea.
Un glonﬂ, trimis prin uøæ, l-a lovit pe Hyrum în partea lateralæ a nasului; el a
cæzut la pæmânt, întins pe spate, øi nu a mai miøcat.
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Din gæurile din îmbræcæmintea lui, era evident cæ un glonﬂ trebuie sæ fi fost tras
din partea lateralæ a clædirii, prin fereastræ, pentru cæ-i intrase în partea dreaptæ
a spatelui øi, trecându-i prin trup, s-a izbit de ceasul din buzunarul vestei... În
aceeaøi secundæ, glonﬂul venit dinspre uøæ i-a trecut prin nas.
Când a lovit podeaua, el a exclamat: ’Sunt un om mort’. Joseph a privit spre el øi
a spus: ’O, dragul meu frate Hyrum!’ øi deschizând uøa cinci-øase centimetri, cu
mâna stângæ, a descærcat la întâmplare un încærcætor de pistol cu øase gloanﬂe...
Un glonﬂ [de muschetæ tras de cineva din gloatæ] a zdrelit pieptul lui Hyrum øi,
intrându-i în gât, i-a trecut prin cap, în timp ce alte muschete erau îndreptate
spre el øi alte gloanﬂe l-au lovit.
Joseph a continuat sæ tragæ cu pistolul, în spaﬂiul din jurul uøii, ca øi mai înainte...
în timp ce domnul Taylor, având un baston în mânæ, stætea alæturi de el øi lovea
baionetele øi muschetele care se descærcau færæ încetare prin uøa întredeschisæ...
Dupæ ce gloanﬂele din pistol s-au terminat, am ræmas færæ arme øi aøteptam ca
gloata sæ nævæleascæ; uøa deschisæ era plinæ de muschetele care pætrunseseræ pe
jumætate în cameræ øi nu aveam altæ speranﬂæ decât moartea instantanee.
Domnul Taylor s-a repezit spre fereastra aflatæ la o înælﬂime de cincisprezece sau
douæzeci de picioare de la sol. Când trupul sæu era aproape în balans, un glonﬂ
venit dinspre uøæ i-a intrat în picior iar unul din partea lateralæ a clædirii i-a lovit
ceasul... din buzunarul vestei, aflat în stânga pieptului... forﬂa acestui glonﬂ l-a
aruncat pe spate pe podea øi el s-a rostogolit sub patul care se afla alæturi de el...
Joseph a fæcut o ultimæ încercare de a særi pe aceeaøi fereastræ de unde cæzuse
domnul Taylor, când a fost stræpuns de douæ gloanﬂe venite dinspre uøæ iar un
altul, venit dinspre fereastræ, i-a stræpuns pieptul în partea dreaptæ øi el a cæzut
în afaræ, exclamând: ’O, Doamne, Dumnezeul meu!’... A cæzut pe partea stângæ,
mort“ (History of the Church, 6:619–620).
Elder John Taylor a fost împuøcat de patru gloanﬂe dar rænile i s-au vindecat.
Împlinind o profeﬂie pe care profetul o fæcuse cu mai mult de un an în urmæ,
elder Willard Richards nu a avut nici o ranæ. Elder Richards øi-a amintit cæ, în
profeﬂia sa, profetul îi spusese cæ „va veni o vreme când gloanﬂele vor zbura în
jurul lui ca grindina øi el îøi va vedea prietenii cæzând pe partea dreaptæ øi pe
partea stângæ, dar nu va exista nici o gauræ în veømântul lui“ (History of the
Church, 6:619).
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Închisoarea Carthage Aici, profetul Joseph Smith øi fratele lui, Hyrum, au fost martirizaﬂi la
27 iunie 1844.

• Citiﬂi D&L 135:6 împreunæ cu membrii clasei. Ce sentimente aveﬂi atunci
când væ gândiﬂi la sacrificiul pe care l-au fæcut profetul øi fratele sæu, Hyrum,
pentru mærturia lor despre Evanghelie?
Explicaﬂi cæ, înainte de a muri, Joseh Smith, tatæl, i-a dat profetului o binecuvântare øi i-a spus: „Vei træi chiar pânæ îﬂi vei termina lucrarea... Vei træi pentru a
face planul întregii lucræri pe care Dumnezeu ﬂi-a dat-o s-o faci“ (citat din Lucy
Mack Smith, History of Joseph Smith, ed. Preston Nibley [1958], pag. 309–310).
Joseph Smith øi-a încheiat îndræzneﬂ misiunea, fæcând tot ce-i ceruse Dumnezeu
sæ facæ.
• Din ceea ce øtiﬂi despre viaﬂa profetului Joseph Smith, ce v-a impresionat cel
mai mult la el?
2. Profetul Joseph Smith a fæcut pentru salvarea oamenilor din aceastæ lume
mai mult decât oricine altcineva, cu excepﬂia lui Isus
• Citiﬂi D&L 135:3 împreunæ cu membrii clasei. Potrivit acestui verset, care au
fost unele dintre realizærile majore ale profetului Joseph Smith? În ce fel a
fæcut el „pentru salvarea oamenilor din aceastæ lume mai mult decât a fæcut
oricare alt om care a træit în ea, cu excepﬂia unicæ a lui Isus“?
Ræspunsurile ar putea fi cæ lucrarea sa a binecuvântat nu numai pe sfinﬂii din
aceastæ dispensaﬂie, ci øi pe miliarde de oameni care au træit, în cu totul alte
timpuri, færæ a primi binecuvântærile Evangheliei sau rânduielile salvatoare ale
preoﬂiei. Folosiﬂi urmætorul material pentru a discuta în detaliu despre aceste
contribuﬂii. Scrieﬂi titlurile pe tablæ. Explicaﬂi cæ putem aprecia mai bine viaﬂa
øi misiunea profetului când trecem în revistæ modul în care multele sale
contribuﬂii ne binecuvânteazæ viaﬂa zilnicæ øi ne vor binecuvânta etern.
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Adeværuri despre Dumnezeire
• Ce adeværuri despre Dumnezeire au fost restaurate prin profetul Joseph Smith?
(Vezi D&L 130:22–23; Joseph Smith – Istorie 1:17 øi urmætorul citat.)
În predica rostitæ la funeraliile elderului King Follett în ziua de 7 aprilie 1844,
profetul Joseph Smith ne-a învæﬂat: „Dumnezeu Însuøi a fost odatæ aøa cum
suntem noi acum øi este un Om care a fost exaltat øi stæ întronat în acele
ceruri! Acesta este marele secret. Dacæ vælul ar fi ridicat astæzi øi marele
Dumnezeu, care ﬂine acest pæmânt pe orbita sa øi care susﬂine lumile øi toate
lucrurile prin puterea sa, ni s-ar înfæﬂiøa – spun, dacæ ar fi sæ-L vedeﬂi astæzi,
L-aﬂi vedea sub înfæﬂiøarea unui Om – ca voi înøivæ în întreaga persoanæ, la
chip øi fiecare formæ a unui om; pentru cæ Adam a fost creat dupæ modelul,
chipul øi asemænarea lui Dumnezeu øi a primit instrucﬂiuni de la El øi a pæøit
alæturi de El øi a vorbit øi a conversat cu El, aøa cum un om vorbeøte cu altul
øi este aproape de el“ (Teachings of the Prophet Joseph Smith, sel. Joseph
Fielding Smith [1976], pag. 345).
• De ce sunt adeværurile despre Dumnezeire, care au fost restaurate prin profetul
Joseph Smith, atât de importante pentru noi?
Elder Bruce R. McConkie, din Cvorumul celor Doisprezece, a spus: „Cunoaøterea
lui Dumnezeu este cel mai mare adevær din toatæ eternitatea... Joseph Smith
L-a dezvæluit pe Dumnezeu într-o zi de întuneric spiritual aproape total, într-o
zi în care oamenii nu mai cunoøteau natura øi felul Fiinﬂei pe care trebuia s-o
preaslæveascæ“ („This Generation Shall Have My Word through You“, iun. 1980,
pag. 55).
Autoritatea preoﬂiei
Arætaﬂi cæ, prin Joseph Smith, mesagerii cereøti au restaurat Preoﬂia aaronicæ,
Preoﬂia lui Melhisedec øi cheile preoﬂiei (D&L 13; 110:11–16). Pe mæsuræ ce
procesul de restaurare a continuat, Domnul a dat revelaﬂii despre oficiile preoﬂiei,
organizare, legæminte, rânduieli, îndatoriri øi binecuvântæri. Noi nu am înﬂelege
preoﬂia sau modul în care funcﬂioneazæ ea færæ aceste revelaﬂii.
• Ce binecuvântæri aveﬂi în viaﬂæ datoritæ preoﬂiei? Cum ne putem aræta recunoøtinﬂa pentru binecuvântærile preoﬂiei?
Pentru mai multe informaﬂii despre preoﬂie, vezi lecﬂiile 8 øi 25.
Adeværurile despre originea noastræ øi relaﬂia cu Dumnezeu
• Ce adeværuri despre originea noastræ øi relaﬂia cu Dumnezeu au fost restaurate
prin profetul Joseph Smith? (Ræspunsurile ar putea fi cæ noi suntem, cu adeværat,
copii de spirit ai lui Dumnezeu øi cæ am træit alæturi de El înainte de a ne naøte pe
pæmânt. Vezi D&L 76:23–24; Avraam 3:22–28.)
• În ce fel este cunoaøterea faptului cæ sunteﬂi, cu adeværat, un copil al Dumnezeu
o binecuvântare în viaﬂa dumneavoastræ?
Scripturi
Elder Bruce R. McConkie a spus cæ profetul Joseph Smith „a dat lumii noastre
prezente mai multe scripturi sfinte decât oricare alt profet care a træit vreodatæ“
(în Conference Report, apr. 1976, pag. 142, sau Ensign, mai 1976, pag. 95).
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Aceste scripturi sunt Cartea lui Mormon, Doctrina øi legæmintele, Perla de mare
preﬂ øi Traducerea Bibliei realizatæ de Joseph Smith.
În timp ce slujea în Cvorumul celor Doisprezece, elder Gordon B. Hinckley a
spus: „[Joseph Smith] a tradus øi a publicat Cartea lui Mormon, un volum de 522
de pagini, care, de atunci, a fost tradus în [multe] limbi øi care este acceptat de
milioane de oameni de-a lungul pæmântului ca fiind cuvântul lui Dumnezeu.
Revelaﬂiile pe care le-a primit el øi alte scrieri ale lui sunt deopotrivæ scripturi
pentru aceste milioane. Totalul de pagini este echivalent cu aproape întreg
Vechiul Testament din Biblie øi totul a venit printr-un singur om de-a lungul
a câﬂiva ani“ (în Conference Report, apr. 1997, pag. 96, sau Ensign, mai 1997,
pag. 65).
• În ce fel au fost o binecuvântare în viaﬂa dumneavoastræ scripturile aduse la
luminæ prin profetul Joseph Smith?
Pentru mai multe informaﬂii despre aceste scripturi, vezi lecﬂiile 1, 4 øi 13.
Adeværuri despre planul salværii
• Ce adeværuri despre planul salværii au fost restaurate prin profetul Joseph
Smith? (Puteﬂi pune accentul pe o parte din materialul din lecﬂiile 19 øi 20.)
• În ce fel a fost cunoaøterea acestor adeværuri o binecuvântare în viaﬂa
dumneavoastræ?
Adeværuri despre salvarea celor morﬂi
• Ce adeværuri despre salvarea celor morﬂi au fost restaurate prin profetul Joseph
Smith? (Ræspunsurile le-ar putea include pe acela cæ noi efectuæm botezuri, în
temple, pentru aceia care au murit færæ a primi aceastæ rânduialæ. Vezi D&L
128:18.) De ce sunt importante aceste adeværuri?
Explicaﬂi cæ salvarea celor morﬂi este una dintre cele mai inspiratoare doctrine
restaurate prin profetul Joseph Smith. Pentru mai multe informaﬂii, vezi lecﬂiile
29 øi 39.
Clædirea de temple øi efectuarea rânduielilor din templu
• Ce binecuvântæri aﬂi primit în viaﬂæ datoritæ existenﬂei templelor øi rânduielilor
din templu? (Puteﬂi discuta despre binecuvântarea familiei eterne, posibilæ prin
rânduiala pecetluirii în templu.)
Alte contribuﬂii
Puteﬂi trece în revistæ alte contribuﬂii ale profetului Joseph Smith øi binecuvântærile
pe care ni le aduc în viaﬂæ:
a. Biserica a fost restauratæ prin el (vezi lecﬂia 9);
b. el a început munca, din aceastæ dispensaﬂie, de propovæduire a Evangheliei
tuturor naﬂiunilor øi de adunare a lui Israel (vezi lecﬂia 12);
c. legea consacrærii a fost revelatæ prin el (vezi lecﬂia 14);
d. Cuvântul de înﬂelepciune a fost revelat prin el (vezi lecﬂia 22);
e. informaﬂiile despre clædirea Sionului din zilele din urmæ au fost revelate prin
el (vezi lecﬂiile 27 øi 46);
f. el a scris Articolele de credinﬂæ (vezi prima idee suplimentaræ pentru predare).
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• De ce este important ca fiecare dintre noi sæ aibæ o mærturie a faptului cæ
Joseph Smith a fost un profet al lui Dumnezeu? Cum s-a format mærturia
dumneavoastræ despre chemarea lui Joseph Smith? În ce fel v-a întærit
mærturia studierea Doctrinei øi legæmintelor din acest an?
• Cum ne putem aræta recunoøtinﬂa pentru viaﬂa øi misiunea profetului Joseph
Smith?
Concluzii

Idei suplimentare
pentru predare

Subliniaﬂi importanﬂa contribuﬂiilor profetului Joseph Smith în vieﬂile noastre.
Væ puteﬂi depune mærturia despre chemarea sa ca profet al lui Dumnezeu.

Puteﬂi folosi una sau mai multe dintre ideile urmætoare pentru a completa planul
lecﬂiei sugerat.
1. Articolele de credinﬂæ
Explicaﬂi cæ în Articolele de credinﬂæ sunt enunﬂate multe dintre doctrinele
fundamentale ale Bisericii. Ele au fost scrise de profetul Joseph Smith care le-a
formulat într-o scrisoare adresatæ lui John Wentworth, un redactor de ziar din
Chicago, care a solicitat o declaraﬂie despre crezurile øi istoria Bisericii. Mai
târziu, ele au fost canonizate ca scripturi în Perla de mare preﬂ.
Preøedintele Spencer W. Kimball a întrebat: „Câﬂi dintre dumneavoastræ øtiu
Articolele de credinﬂæ? ... Le øtiﬂi? Le-aﬂi repetat? Când øtii Articolele de credinﬂæ
eøti întotdeauna pregætit pentru o predicæ. Øi ele sunt fundamentale, nu-i aøa?
Cred cæ ar fi un lucru minunat dacæ le-am învæﬂa cuvânt cu cuvânt. Aceasta ar
însemna sæ nu greøim øi sæ nu uitæm“ (în Conference Report, oct. 1975, pag. 119,
sau Ensign, nov. 1975, pag. 79).
• De ce este important sæ øtim Articolele de credinﬂæ? Invitaﬂi-i pe membrii clasei
sæ relateze experienﬂe în care Articolele de credinﬂæ i-au ajutat.
2. „Laudæ profetului“
Rugaﬂi membri ai clasei sæ se pregæteascæ sæ cânte „Laudæ profetului“ (Imnuri øi
cântece pentru copiii, pag. 50). Sau rugaﬂi pe un membru sau un grup de membri
ai clasei sæ se pregæteascæ sæ-l intoneze. Explicaﬂi cæ William W. Phelps a scris
textul acestui imn pentru a aduce un omagiu profetului Joseph Smith.
3. Prezentæri video
Dacæ dispuneﬂi de caseta video Teachings from the Doctrine and Covenants and Church
History (53933), puteﬂi prezenta „Joseph Smith: The Prophet of Restoration“
(„Joseph Smith: profetul restaurærii“), un segment de 13 minute.
Dacæ dispuneﬂi de caseta Doctrine and Covenants and Church History Video
Presentations (53912), puteﬂi rula segmentul cu durata de 2 minute „The
Martyrdom of Joseph Smith“ („Martiriul lui Joseph Smith“).

209

Lecﬂia

33

Preøedintele Brigham Young
îi conduce pe sfinﬂi

Scop

Sæ îi ajute pe membrii clasei sæ înﬂeleagæ procesul succesiunii la conducerea
Bisericii øi cum a început Brigham Young sæ-i pregæteascæ pe sfinﬂi pentru
cælætoria lor spre vest.

Pregætire

1. Studiaﬂi, rugându-væ, urmætoarele scripturi øi alte materiale:
a. Doctrinæ øi legæminte 107:22–24;
b. Our Heritage, paginile 66–71.
2. Revedeﬂi materialele pentru aceastæ lecﬂie din Îndrumarul de studiu pentru membrii
clasei (35686). Planificaﬂi moduri în care sæ faceﬂi referire la ele în timpul lecﬂiei.
3. Rugaﬂi-i pe membrii clasei sæ se pregæteascæ pentru a prezenta pe scurt
urmætoarele secﬂiuni din Our Heritage:
a. „Succession in the Presidency“ („Succesiunea la preøedinﬂie“) (paginile 66–67);
b. “Preparing to Leave Nauvoo“ („Pregætirea pentru a pæræsi Nauvoo“ øi “The
Trials of a Winter Trek“ („Încercærile unui drum pe timp de iarnæ“) (paginile
69–70).
4. Dacæ urmætoarele ilustraﬂii sunt disponibile, pregætiﬂi-væ sæ le folosiﬂi în timpul
lecﬂiei: Templul din Nauvoo (62432; Setul de ilustraﬂii inspirate din scripturi,
501); Exodul din Nauvoo, februarie-mai 1846 (62493; Setul de ilustraﬂii
inspirate din scripturi, 410); øi Exodul din Nauvoo (Setul de ilustraﬂii inspirate
din scripturi, 411).

Sugestii pentru
desfæøurarea lecﬂiei
Activitate pentru
captarea atenﬂiei

În funcﬂie de situaﬂie, folosiﬂi activitatea urmætoare sau una proprie pentru a
începe lecﬂia.
Explicaﬂi cæ, dupæ moartea profetului Joseph Smith, mulﬂi oameni au spus cæ
Biserica va înceta sæ existe.
• Ce nu au înﬂeles acei oameni despre conducerea Bisericii?
Citiﬂi urmætoarea declaraﬂie a preøedintelui Joseph Fielding Smith:
„Nici un om nu poate, de unul singur, sæ conducæ aceastæ bisericæ. Este Biserica
Domnului Isus Hristos; El este la cârma ei...
El îi alege pe oameni øi îi cheamæ sæ fie instrumente în mâinile Sale pentru
a îndeplini scopurile Sale øi El îi ghideazæ øi îi îndrumæ în muncile lor. Dar,
oamenii sunt doar instrumente în mâinile Domnului øi cinstea øi slava pentru
tot ce realizeazæ slujitorii Sæi sunt øi trebuie sæ-I fie atribuite Lui întotdeauna.
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Dacæ aceasta ar fi fost lucrarea omului, ar fi eøuat, dar ea este lucrarea Domnului
øi El nu eøueazæ“ (în Conference Report, apr. 1970, pag. 113, sau Improvement
Era, iun. 1970, pag. 26).
Explicaﬂi cæ, dupæ martiriul profetului Joseph Smith, dat fiind procesul inspirat
al succesiunii la conducere, care continuæ øi astæzi, Brigham Young a devenit
conducætorul Bisericii. În aceastæ lecﬂie se discutæ despre procesul succesiunii la
Preøedinﬂia Bisericii øi descrie cum a început Brigham Young sæ-i pregæteascæ pe
sfinﬂi pentru drumul lor spre vest, spre Valea Salt Lake.
Discuﬂii øi aplicaﬂii

Selectaﬂi, rugându-væ, materialul pentru lecﬂie care se potriveøte cel mai bine
nevoilor membrilor clasei. Încurajaﬂi-i pe membrii clasei sæ împærtæøeascæ
experienﬂe care au legæturæ cu principiile din scripturi pe care le discutaﬂi.
1. Profetul Joseph Smith a dat Celor Doisprezece cheile împæræﬂiei øi i-a
învæﬂat principiile succesiunii la preøedinﬂie
Explicaﬂi cæ, în iarna dintre anii 1843–1844, la Nauvoo, profetul Joseph Smith a
petrecut mai multe zile dând membrilor Cvorumului celor Doisprezece înzestrærile
din templu øi învæﬂându-i responsabilitæﬂile pe care le aveau. El a spus Celor
Doisprezece cæ era îngrijorat de faptul cæ avea sæ moaræ curând færæ a fi conferit
cheile împæræﬂiei celorlalﬂi. Wilford Woodruff, pe atunci membru al Cvorumului
celor Doisprezece, a amintit urmætoarele cuvinte ale profetului Joseph:
„Acum, fraﬂilor, eu îi mulﬂumesc lui Dumnezeu cæ am træit sæ væd ziua în care
am fost împuternicit sæ væ dau înzestrærile voastre øi pecetluiesc, acum, asupra
capetelor voastre toate puterile Preoﬂiei aaronice øi ale Preoﬂiei lui Melhisedec
øi ale apostolatului, împreunæ cu toate cheile øi puterile pe care le implicæ, pe
care Dumnezeu le-a pecetluit asupra mea; øi, acum, eu pun întreaga muncæ,
povaræ øi grijæ pentru aceastæ Bisericæ øi Împæræﬂie a lui Dumnezeu pe umerii
voøtri øi væ poruncesc acum, în numele Domnului Isus Hristos, sæ væ întæriﬂi
umerii øi sæ purtaﬂi aceastæ Bisericæ øi Împæræﬂie a lui Dumnezeu înaintea
cerului øi pæmântului øi înaintea lui Dumnezeu, a îngerilor øi a oamenilor“
(în James R. Clark, comp., Messages of the First Presidency of The Church of Jesus
Christ of Latter-day Saints, 6 volume [1965-1975], 3:134).
• Un principiu important referitor la succesiunea la preøedinﬂie este
consemnat în D&L 107:22–24. Citiﬂi aceste versete împreunæ cu membrii
clasei. Ce ne învaﬂæ aceste versete despre relaﬂia dintre Prima Preøedinﬂie øi
Cvorumul celor Doisprezece Apostoli? (Explicaﬂi cæ Prima Preøedinﬂie øi Cei
Doisprezece Apostoli formeazæ fiecare un cvorum. Cele douæ cvorumuri sunt
egale în ceea ce priveøte autoritatea øi puterea, dar Prima Preøedinﬂie este
chematæ sæ prezideze.)
• De ce este important sæ înﬂelegem aceastæ relaﬂie dintre aceste douæ cvorumuri
care prezideazæ ale Bisericii?
Preøedintele Harold B. Lee a spus: „Profetul Joseph Smith a declarat cæ ’acolo
unde nu existæ preøedinte, nu existæ nici Prima Preøedinﬂie’. Imediat dupæ
moartea unui preøedinte, urmætorul organism din ierarhie, Cvorumul celor
Doisprezece Apostoli, devine autoritatea care prezideazæ, preøedintele Celor
Doisprezece devenind automat preøedinte în exerciﬂiu al Bisericii pânæ când
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un preøedinte al Bisericii este oficial rânduit øi susﬂinut în oficiul sæu“ (în
Conference Report, apr. 1970, pag. 123, sau Improvement Era, iun. 1970, pag. 28).
Pentru informaﬂii suplimentare referitoare la procesul succesiunii, vezi prima
idee suplimentaræ pentru predare.
2. Dupæ martiriul lui Joseph Smith, Cei Doisprezece au prezidat asupra
Bisericii pânæ când Brigham Young a fost susﬂinut preøedinte
Explicaﬂi cæ, atunci când Joseph
Smith a murit, Prima Preøedinﬂie
a fost dizolvatæ øi Cvorumul celor
Doisprezece a devenit autoritatea
care prezideazæ a Bisericii. Rugaﬂi-l pe
membrul clasei desemnat sæ prezinte
pe scurt secﬂiunea „Succession in the
Presidency“ din Our Heritage, paginile
66–67.

Preøedintele Brigham Young

• Ce nu a înﬂeles Sidney Rigdon despre
conducerea Bisericii? Care a fost
ræspunsul iniﬂial pe care l-a dat
Brigham Young la întrebarea despre
cine va conduce Biserica? (Vezi Our
Heritage, pagina 66. El a dorit sæ
cunoascæ voinﬂa Domnului cu
privire la aceastæ problemæ.) Ce
putem învæﬂa din exemplul lui
Brigham Young?

• În sesiunea de dupæ-amiazæ a adunærii în care se discuta despre conducerea
Bisericii, Brigham Young a profeﬂit cæ aceia care nu îi urmau pe Cei
Doisprezece nu vor reuøi øi cæ numai apostolii vor putea sæ clædeascæ
împæræﬂia lui Dumnezeu (Our Heritege, pagina 67). Cum s-a confirmat
acest lucru de-a lungul istoriei Bisericii øi în zilele noastre?
Explicaﬂi cæ, la încheierea sesiunii, sfinﬂii au votat, în unanimitate, susﬂinerea
membrilor Cvorumului celor Doisprezece în calitate de conducætori ai Bisericii
(Our Heritege, pagina 67). Cvorumul celor Doisprezece, cu Brigham Young ca
preøedinte al cvorumului, a prezidat asupra Bisericii timp de trei ani øi jumætate.
În ziua de 27 decembrie 1847, a fost organizatæ Prima Preøedinﬂie, cu Brigham
Young ca preøedinte.
3. Înainte de a pæræsi Nauvoo, sfinﬂii au primit rânduielile din templu
Expuneﬂi ilustraﬂia cu templul Nauvoo. Explicaﬂi cæ sfinﬂii se pregæteau sæ
pæræseascæ Nauvoo øi, în acelaøi timp, ei munceau din greu sæ termine templul.
De îndatæ ce templul a fost terminat, ei s-au adunat în numær mare pentru a-øi
primi rânduielile din templu. Urmætoarele consemnæri din jurnalul preøedintelui
Brigham Young aratæ cât de neræbdætori erau sfinﬂii sæ primeascæ aceste rânduieli:
„În aceastæ dimineaﬂæ, se afla o mulﬂime imensæ în camera de primire aøteptând
sæ intre... O sutæ douæzeci øi unu de persoane au primit rânduielile“ (History of
the Church, 7:565).
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„Sfinﬂii s-au arætat atât de neræbdætori sæ primeascæ rânduielile [din templu] øi noi
am fost atât de neræbdætori sæ le efectuæm, încât eu m-am dedicat în întregime
muncii Domnului din templu, zi øi noapte, neacordând mai mult de patru ore
pentru somn, în medie, pe zi øi mergând acasæ o datæ pe sæptæmânæ.
Elder Heber C. Kimball øi ceilalﬂi dintre Cei Doisprezece au participat neîntrerupt
dar, ca urmare a oboselii, unii dintre ei a trebuit sæ pæræseascæ templul pentru a
se odihni øi a-øi reface sænætatea“ (History of the Church, 7:567).
Persecuﬂiile împotriva sfinﬂilor s-au înmulﬂit în ianuarie 1846. La începutul lui
februarie 1846, preøedintele Young a anunﬂat cæ rânduielile din templu aveau
sæ înceteze aøa încât sfinﬂii puteau sæ pæræseascæ Nauvoo. Totuøi, aceia care nu
primiseræ încæ rânduielile nu doreau sæ plece. În data de 3 februarie 1846,
preøedintele Young a consemnat urmætoarele:
„Deøi anunﬂasem cæ noi nu vom participa la administrarea rânduielilor, Casa
Domnului era înﬂesatæ de lume cât era ziua de lungæ, neræbdarea de a le primi
fiind atât de mare încât se pærea cæ fraﬂii voiau sæ ne facæ sæ stæm aici øi sæ
continuæm înzestrærile pânæ când drumul ne-ar fi fost blocat øi duømanii noøtri
ne-ar fi prins. Dar eu i-am informat pe fraﬂi cæ acesta nu era un lucru înﬂelept
øi cæ noi urma sæ construim mai multe temple øi cæ vom avea alte ocazii de a
primi binecuvântærile Domnului, de îndatæ ce sfinﬂii ar fi fost pregætiﬂi sæ le
primeascæ. În acest templu, noi am fost din beløug ræsplætiﬂi, chiar de-ar fi sæ nu
mai primim alte binecuvântæri. Eu i-am informat, de asemenea, pe fraﬂi cæ urma
sæ înceapæ plecarea cærucioarelor. M-am îndepærtat la o oarecare distanﬂæ de
templu, presupunând cæ mulﬂimea avea sæ se împræøtie dar, la întoarcere, am
gæsit casa plinæ pânæ la refuz.
Privind mulﬂimea øi øtiind cât era de neræbdætoare, fiind însetatæ øi înfometatæ
de cuvânt, noi am continuat sæ muncim cu sârguinﬂæ în Casa Domnului. Au
primit rânduielile douæ sute nouæzeci øi cinci de persoane“ (History of the Church,
7:579).
• Ce putem învæﬂa din neræbdarea sfinﬂilor de a primi rânduielile din templu?
De ce credeﬂi cæ era atât de important ca sfinﬂii sæ primeascæ rânduielile
templului înainte de a-øi începe cælætoria øi a pleca din Nauvoo? (Ræspunsurile
l-ar putea include pe acela cæ o cunoaøtere øi tærie suplimentare i-ar fi ajutat sæ
reziste încercærilor cu care aveau sæ se confrunte.) În ce moduri este templul o
sursæ de tærie øi îndrumare pentru dumneavoastræ?
Explicaﬂi cæ munca în templu a continuat restul sæptæmânii øi, apoi, templul a
fost închis. În total, aproape 6.000 de sfinﬂi øi-au primit înzestrærile înainte de
a-øi începe cælætoria spre vest.
4. Pornind în cælætoria lor spre vest, sfinﬂii au trecut prin încercæri øi au
træit miracole
Expuneﬂi ilustraﬂia cu exodul din Nauvoo. Explicaﬂi cæ unii dintre sfinﬂi au început
sæ pæræseascæ Nauvoo din ziua de 14 februarie 1846. Rugaﬂi-l pe membrul clasei
desemnat sæ prezinte pe scurt secﬂiunile “Preparing to Leave Nauvoo“ øi “The
Trials of a Winter Trek“ din Our Heritage, paginile 69–70.
Pentru cæ sfinﬂii au început sæ plece din Nauvoo pe timp de iarnæ øi au fost siliﬂi
sæ facæ pregætirile în grabæ, ei au avut o cælætorie plinæ de greutæﬂi. O experienﬂæ
demnæ de relatat au træit-o la începutul lunii februarie la Sugar Creek, la
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aproximativ øapte mile depærtare de Nauvoo, pe partea dinspre statul Iowa a
fluviului Mississippi. În prima noapte în care au fæcut tabæræ la Sugar Creek, s-au
næscut nouæ copii. Vremea era extrem de friguroasæ øi sfinﬂii nu aveau adæposturi
potrivite. Eliza R. Snow a consemnat:
„Mamele au dat naøtere pruncilor în aproape toate condiﬂiile imaginabile, mai
puﬂin cele cu care erau obiønuite; unele în corturi, altele în cærucioare – pe ploi
puternice øi pe furtuni de zæpadæ. Am auzit cæ cineva a næscut într-un adæpost
încropit într-o fostæ colibæ, ai cærui pereﬂi erau pæturi fixate în pæmânt cu ﬂæruøi
iar prin acoperiøul din coajæ de copac picura ploaia. Surori dornice sæ ajute,
ﬂineau ligheane pentru a opri apa care cædea, protejându-i astfel pe noul næscut
øi mama sa...
Sæ nu uitæm cæ mamele acestor bebeluøi næscuﬂi în pustietate nu erau... obiønuite
sæ umble prin pæduri øi sæ înfrunte ploi øi furtuni... Cele mai multe dintre ele
fuseseræ næscute øi educate în Statele Estice – acolo îmbræﬂiøaseræ Evanghelia aøa
cum fusese ea propovæduitæ de Isus øi apostolii Sæi øi, de dragul religiei lor, se
alæturaseræ sfinﬂilor øi, în condiﬂii grele, ajutaseræ, prin credinﬂa, ræbdarea øi
energia lor, ca Nauvoo sæ devinæ ceea ce spunea numele sæu, ’frumosul’. Acolo,
ele avuseseræ case plæcute, decorate cu flori øi îmbogæﬂite de pomi fructiferi, care
tocmai începeau sæ dea roade bogate.
Ele tocmai fluturaseræ un ultim ræmas bun... acestor case øi, cu puﬂinele lucruri care
au putut fi puse în unul, douæ øi, în unele cazuri, trei cærucioare, ele porniseræ spre
pustiu“ (în Edward W. Tullidge, The Women of Mormondom [1877], pag. 307–308).
• Ce anume væ impresioneazæ la sfinﬂii din aceastæ relatare?
Explicaﬂi cæ, pânæ în septembrie 1846, majoritatea sfinﬂilor pæræsiseræ Nauvoo øi
erau risipiﬂi pe teritoriul statului Iowa, în aøezæri pe care ei le pregætiseræ pentru
iarna ce urma sæ vinæ. Hotærâte sæ alunge din Nauvoo øi restul sfinﬂilor, gloatele leau jefuit casele øi i-au alungat în josul fluviului. Unii dintre ei au scæpat traversând
fluviul, dar nu au putut lua provizii sau îmbræcæminte cu ei. Cei care nu au putut
sæ scape au fost bætuﬂi sau aruncaﬂi în fluviu de gloate.
Taberele de refugiaﬂi, în care se aflau cinci pânæ la øase sute de bærbaﬂi, femei
øi copii ræmaøi færæ case erau risipite pe o distanﬂæ de douæ mile de-a lungul
fluviului. Cei mai mulﬂi aveau numai pæturi sau copaci pentru a-øi face un
adæpost øi foarte puﬂine alimente. Mulﬂi dintre ei erau prea bolnavi pentru a
cælætori øi unii au murit. Episcopul Newel K. Whitney a cumpærat fæinæ øi a
împærﬂit-o cât a putut de bine, dar acest lucru nu era suficient pentru a-i hræni
pe oameni. Apoi, Domnul le-a dat cele necesare într-un mod miraculos.
În ziua de 9 octombrie, când alimentele erau mai puﬂine ca niciodatæ, mai multe
stoluri mari de prepeliﬂe s-au îndreptat spre tabæræ øi pæsærile s-au oprit din zbor pe
pæmânt øi chiar pe mese. Sfinﬂii înfometaﬂi au prins, au gætit øi au mâncat multe
dinte ele. Pentru cei credincioøi, acesta a fost un semn al milei lui Dumnezeu faﬂæ
de Israelul timpurilor moderne, pentru cæ un eveniment similar træise øi Israelul
din timpurile strævechi (vezi B. H. Roberts, A Comprehensive History of the Church,
3:135–136).
• Ce miracol similar a înfæptuit Domnul pentru poporul lui Israel din timpurile
strævechi? (Vezi Exodul 16:12–15.) Cum v-a dat Domnul cele necesare în
momentele grele?
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Concluzii

Idei suplimentare
pentru predare

Depuneﬂi-væ mærturia despre adeværurile discutate în timpul lecﬂiei, aøa cum
sunteﬂi îndemnat de Spirit.

Materialele urmætoare completeazæ planul lecﬂiei sugerat. Puteﬂi folosi una sau
mai multe dintre aceste idei în timpul lecﬂiei.
1. Informaﬂii suplimentare despre succesiunea la preøedinﬂia Bisericii
Procesul succesiunii la preøedinﬂia Bisericii a avut loc de multe ori øi, acum,
urmeazæ modelul arætat la pagina 211. Dacæ simﬂiﬂi cæ membrii clasei ar învæﬂa
mai multe din descrierea detaliatæ a acestui proces, revedeﬂi urmætoarele etape
împreunæ cu ei.
1. Un bærbat care a fost rânduit dinainte sæ prezideze, într-o zi, asupra Bisericii
este chemat, prin revelaﬂie sæ fie membru al Cvorumului celor Doisprezece
Apostoli.
2. El este pregætit pentru viitoarea sa chemare prin asocierea sa cu membrii
Cvorumului øi ai Primei Preøedinﬂii øi prin responsabilitæﬂile care i se încredinﬂeazæ. Pe mæsuræ ce înainteazæ în vârstæ, depæøind vârsta altor membri ai
Cvorumului, el ajunge preøedinte al Cvorumului celor Doisprezece øi numai
preøedintele Bisericii este apostol de mai mult timp decât el.
3. Când un preøedinte al Bisericii moare, Prima Preøedinﬂie se dizolvæ. Consilierii
din Prima Preøedinﬂie îøi reiau locurile din Cvorumul celor Doisprezece (dacæ
au fost membri ai cvorumului). Cvorumul celor Doisprezece devine cvorumul
care prezideazæ în Bisericæ. Preøedintele Celor Doisprezece devine autoritatea
care prezideazæ în Bisericæ.
4. Membrii Celor Doisprezece se adunæ în templu, postind øi rugându-se.
Îndrumaﬂi prin revelaﬂie, ei ajung la o decizie unanimæ cu privire la reorganizarea Primei Preøedinﬂii. În conformitate cu aceastæ decizie, ei îl susﬂin pe
membrul cel mai în vârstæ al Celor Doisprezece ca preøedinte al Bisericii. Apoi,
ei îøi aøeazæ mâinile pe capul lui øi îl rânduiesc øi îl pun deoparte ca preøedinte
al Bisericii.
5. Noul preøedinte alege doi bærbaﬂi (de obicei membri ai Cvorumului celor
Doisprezece) pentru a-i fi consilieri.
6. Locurile din Cvorumul celor Doisprezece, ræmase libere ca urmare a
reorganizærii preøedinﬂiei, sunt ocupate.
2. Adversarul cautæ sæ împiedice munca în templu
Sfinﬂii din Nauvoo au întâmpinat multæ împotrivire în timp ce munceau sæ
termine templul. Vorbind despre persecuﬂiile cu care se confruntau sfinﬂii de
fiecare datæ când încercau sæ construiascæ un templu, elder Boyd K. Packer, din
Cvorumul celor Doisprezece, a spus:
„Sfinﬂii întâmpinau împotrivire pentru cæ adversarul se temea de templu. El ar fi
fæcut orice pentru a împiedica construirea lui“ (The Holy Temple [1980], pag. 175).
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• De ce se teme adversarul de temple øi de munca în templu? Ce putem face
pentru a ne întæri hotærârea de a merge la templu indiferent de obstacolele
cu care ne confruntæm?
3. „Veniﬂi voi sfinﬂi“
Pregætiﬂi-i pe membrii clasei sæ intoneze „Veniﬂi, voi sfinﬂi“ (Imnuri øi cântece
pentru copiii, pag. 2). Sau rugaﬂi pe un membru sau pe un grup de membri ai
clasei sæ se pregæteascæ sæ-l intoneze. Dupæ imn, rezumaﬂi evenimentele care
l-au inspirat pe William Clayton sæ-l scrie (Our Heritage, pagina 71).
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Scop

Sæ îi ajute pe membrii clasei sæ înﬂeleagæ faptul cæ drumul pionierilor cætre Valea
Salt Lake este o paralelæ a cælætoriei noastre înapoi, la Tatæl nostru Ceresc, øi sæ
aprecieze sacrificiile fæcute de pionieri.

Pregætire

1. Studiaﬂi, rugându-væ, urmætoarele scripturi øi alte materiale:
a. Doctrinæ øi legæminte 136;
b. Our Heritage, paginile 71–77.
2. Revedeﬂi materialele pentru aceastæ lecﬂie din Îndrumarul de studiu pentru membrii
clasei (35686). Planificaﬂi moduri în care sæ faceﬂi referire la ele în timpul lecﬂiei.
3. Rugaﬂi-i pe membrii clasei sæ se pregæteascæ pentru a prezenta pe scurt
urmætoarele secﬂiuni din Our Heritage:
a. “Winter Quarters“ (Cartierul de Iarnæ) (paginile 71–72);
b. “The Brooklyn Saints“ (Sfinﬂii din Brooklyn) (paginile74–75);
c. “The Gathering Continues“ (Adunarea continuæ) (paginile 75–76);
d. “This Is the Right Place“ (Acesta este locul potrivit) (paginile 76–77).
4. Dacæ urmætoarele ilustraﬂii sunt disponibile, pregætiﬂi-væ sæ le folosiﬂi în
timpul lecﬂiei: Mary Fielding øi Joseph F. Smith stræbætând câmpiile (62608;
Setul de ilustraﬂii inspirate din scripturi, 412) øi Pionierii îmbarcaﬂi pe o navæ
sosesc în Golful San Francisco (Setul de ilustraﬂii inspirate din scripturi, 421).

Sugestii pentru
desfæøurarea lecﬂiei
Activitate pentru
captarea atenﬂiei

În funcﬂie de situaﬂie, folosiﬂi activitatea urmætoare sau una proprie pentru a
începe lecﬂia.
Scrieﬂi Pæmântul promis pe tablæ. Explicaﬂi cæ scripturile ne spun cæ Domnul
a condus, de multe ori, grupuri de oameni din locurile în care træiau cætre
un „pæmânt promis“. Scripturile se referæ deseori la astfel de locuri ca la un
pæmânt ales, un pæmânt al pæcii sau un pæmânt al moøtenirii (1 Nefi 2:20;
D&L 45:66;103:11).
• Puteﬂi numi un grup din scripturi care a fost condus în cælætoria cætre un
pæmânt promis? (Scrieﬂi pe tablæ ræspunsurile membrilor clasei. Ræspunsurile
ar putea fi: iarediﬂii, familia lui Lehi, copiii lui Israel din Vechiul Testament øi
Brigham Young øi pionierii.)
Explicaﬂi cæ viaﬂa noastræ de muritori este precum o cælætorie cætre „pæmântul
promis“ al împæræﬂiei celestiale. Vorbind despre pionierii care au pus temelia
acestei dispensaﬂii, elder M Russell Ballard, din Cvorumul celor Doisprezece,
a spus:
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„Cælætoria lor este o paralelæ a propriei noastre cælætorii. Existæ învæﬂæminte
pentru noi în fiecare pas pe care l-au fæcut ei – învæﬂæminte despre dragoste,
curaj, angajare, devotament, puterea de a îndura øi, mai ales, credinﬂæ“ (în
Conference Report, apr. 1997, pag. 81, sau Ensign, mai 1997, pag. 59).
În aceastæ lecﬂie se discutæ despre una dintre cele mai mæreﬂe cælætorii din istorie
– drumul pionierilor cætre Valea Salt Lake. În timpul lecﬂiei, invitaﬂi-i pe membrii
clasei sæ compare drumul pionierilor cu propriul drum cætre viaﬂa veønicæ.
Discuﬂii øi aplicaﬂii

Selectaﬂi, rugându-væ, materialul pentru lecﬂie care se potriveøte cel mai bine
nevoilor membrilor clasei. Încurajaﬂi-i pe membrii clasei sæ împærtæøeascæ
experienﬂe care au legæturæ cu principiile din scripturi pe care le discutaﬂi.
1. Domnul i-a instruit pe sfinﬂi cu privire la pregætirea fizicæ pentru
cælætoria lor
Rugaﬂi-l pe membrul clasei desemnat sæ prezinte pe scurt relatarea despre popasul
sfinﬂilor la Cartierul de Iarnæ din Our Heritage, paginile 71–72.
• În Cartierul de Iarnæ, sfinﬂii au avut mult de suferit din cauza bolilor øi altor
greutæﬂi, dar au continuat sæ munceascæ øi sæ se pregæteascæ pentru cælætoria
lor. În ce feluri au fost ei øi alﬂii binecuvântaﬂi pentru fermitatea lor neclintitæ?
(Ræspunsurile l-ar putea include pe acela cæ o cunoaøtere øi tærie suplimentare
i-a ajutat sæ reziste încercærilor cu care s-au confruntat.) Aﬂi fost binecuvântaﬂi
atunci când aﬂi perseverat în momente grele? Cum îi poate ajuta perseverenﬂa
din momentele grele pe cei care vin dupæ noi?
Explicaﬂi cæ, în ianuarie 1837 la Cartierul de Iarnæ, preøedintele Brigham Young a
primit o revelaﬂie referitoare la cælætoria spre vest a sfinﬂilor. Aceastæ revelaﬂie
este consemnatæ în D&L 136.
• Ce instrucﬂiuni a dat Domnul sfinﬂilor cu privire la pregætirea pentru cælætoria
lor? (Citiﬂi urmætoarele versete împreunæ cu membrii clasei øi identificaﬂi
instrucﬂiunile din fiecare pasaj. Alegeﬂi câteva dintre întrebæri pentru a-i ajuta
pe membrii clasei sæ discute øi sæ punæ în practicæ aceste instrucﬂiuni.)
a. D&L 136:2. (Faceﬂi „legæmântul øi promisiunea de a ﬂine toate poruncile øi
legile Domnului“.) De ce era aceastæ instrucﬂiune atât de importantæ pentru
sfinﬂi? Cum putem noi pune în practicæ aceastæ instrucﬂiune în cælætoria
noastræ?
b. D&L 136:3. (Sub îndrumarea Cvorumului celor Øaptezeci, organizaﬂi
companii cu un preøedinte øi doi consilieri, cu cæpitani pentru o sutæ,
pentru cincizeci øi pentru zece oameni.) Care este asemænarea dintre acest
mod de organizare øi modul de organizare al episcopiilor øi ﬂæruøilor?
c. D&L 136:5. („Fiecare companie sæ se asigure cu toate... cu care va putea.“)
De ce este important ca noi sæ ne stræduim sæ ne bizuim pe forﬂele proprii,
sæ ne asiguræm singuri cele necesare?
d. D&L 136:6. („Sæ facæ pregætirile pentru aceia care vor locui [ræmâne în
urmæ].“) Ce pregætiri au fæcut sfinﬂii pentru aceia care urmau sæ ræmânæ în
urmæ? (Vezi D&L 136:7, 9.) Cum ni se poate aplica aceastæ instrucﬂiune?
e. D&L 136:8. („Preluarea særacilor, a væduvelor [øi] a orfanilor.“) Cum putem
noi îndeplini aceste responsabilitæﬂi astæzi?

218

Lecﬂia 34

f. D&L 136:10. („Fiecare om sæ-øi foloseascæ toatæ influenﬂa øi toate bunurile
pentru a-i muta pe aceøti oameni în[tr-un]... ﬂæruø al Sionului.“) Cum ni se
poate aplica aceastæ instrucﬂiune?
2. Domnul i-a instruit pe sfinﬂi cu privire la comportamentul lor
Predaﬂi øi discutaﬂi D&L 136:17–33. Explicaﬂi cæ, pe lângæ instrucﬂiunile privind
pregætirile materiale, Domnul a dat sfinﬂilor øi îndrumæri cu privire la probleme
spirituale øi comportamentul lor, unii faﬂæ de alﬂii.
• Ce instrucﬂiuni a dat Domnul sfinﬂilor cu privire la modul în care trebuia sæ se
poarte? (Citiﬂi urmætoarele versete împreunæ cu membrii clasei øi identificaﬂi
instrucﬂiunile din fiecare pasaj. Alegeﬂi câteva dintre întrebæri pentru a-i ajuta
pe membrii clasei sæ discute øi sæ punæ în practicæ aceste instrucﬂiuni.)
a. D&L 136:19. (Dacæ un om va cæuta sæ-øi sporeascæ singur faima øi nu va
cæuta sfatul Meu, nu va avea nici o putere.“) De ce era umilinﬂa importantæ
pentru sfinﬂi în cælætoria lor? Cum cautæ, uneori, oamenii sæ-øi sporeascæ
singuri faima? Cum putem cæuta mai mult slava Domnului øi nu pe a
noastræ?
b. D&L 136:21. („Pæziﬂi-væ de a face ræu prin luarea numelui Domnului în
deøert.“ Vezi, de asemenea, Exodul 20:7.) De ce este important ca noi sæ
avem respect faﬂæ de numele Domnului?
c. D&L 136:23–24. („Încetaﬂi de a væ certa unul cu altul; încetaﬂi de a vorbi ræu
unul despre altul... cuvintele voastre sæ contribuie la edificare unuia de cætre
altul.“) În ce fel cearta øi vorbitul de ræu ne afecteazæ pe noi, ca oameni?
Cum putem depæøi cearta? Ce putem face pentru a ne edifica sau înælﬂa
spiritual unul pe altul?
d. D&L 136:25–26. (Returnaﬂi lucrurile împrumutate sau gæsite.)
e. D&L 136:27. („Sæ fii sârguincios în pæstrarea a ceea ce ai.“) Ce credeﬂi cæ
înseamnæ sæ fii un „administrator înﬂelept“? În ce fel afecteazæ modul în
care administræm posesiunile materiale bunæstarea noastræ spiritualæ?
În D&L 136:28, Domnul dæ instrucﬂiuni cu privire la modul de recreare adecvat.
Vorbind despre acest subiect, elder David O. McKay ne-a învæﬂat:
„Pe câmpie, dupæ o zi de marø, cærucioarele erau puse în cerc, un om cu o vioaræ
îøi ocupa locul lângæ focul de tabæræ øi acolo, în prerie, dârjii pionieri se prindeau
de mâini în dans, totul începând cu o rugæciune, øi participau la o distracﬂie care
întærea spiritul Evangheliei... Preøedintele Brigham Young... a spus odatæ,
în esenﬂæ: ’Atmosfera din timpul dansului trebuie sæ fi fost astfel încât, dacæ un
vârstnic era chemat de la petrecere sæ slujeascæ unei persoane bolnave, el putea
pleca fiind însoﬂit de acelaøi spirit care l-ar fi însoﬂit dacæ pleca de la o adunare
a cvorumului vârstnicilor’“ (în Conference Report, apr. 1920, pag. 117).
• Cum putem aplica noi acest sfat?
• Ce i-a instruit Domnul pe sfinﬂi sæ facæ pentru a învæﬂa înﬂelepciunea? (Vezi
D&L 136:32–33.) În ce situaﬂii din viaﬂa dumneavoastræ aﬂi constatat cæ aceste
instrucﬂiunii sunt adeværate?
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3. Sub îndrumarea preøedintelui Brigham Young, sfinﬂii au cælætorit spre
valea Salt Lake
Puteﬂi folosi harta 3 de la pagina 304 din acest manual øi de la pagina 31 din
Îndrumarul de studiu pentru membrii clasei. Explicaﬂi cæ, înainte de a muri cu doi
ani, profetul Joseph Smith a profeﬂit cæ „sfinﬂii vor suferi în continuare multæ
durere øi vor fi alungaﬂi cætre Munﬂii Stâncoøi“ øi cæ unii dintre ei aveau sæ
„træiascæ pentru a merge øi ajuta la întemeierea de aøezæri øi construirea de oraøe
øi sæ vadæ pe sfinﬂi devenind un popor puternic în mijlocul Munﬂilor Stâncoøi“
(Teachings of the Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smith [1976], pag.
255). Îndeplinind aceastæ profeﬂie, în perioada 1847–1869, aproximativ 70.000
de membri ai Bisericii din întreaga lume au stræbætut drumul pânæ în Utah.

Exodul cætre Vest În ziua de 4 februarie 1846, primul cærucior a traversat fluviul Mississippi pentru
a începe istoricul drum cætre vest.

Expuneﬂi ilustraﬂiile cu Mary Fielding øi Joseph F. Smith øi cu sfinﬂii sosind la San
Francisco. Explicaﬂi cæ existæ multe povestiri despre credinﬂa øi curajul dovedite
de sfinﬂi în timpul cælætoriei spre Utah.
Rugaﬂi-i pe membrii clasei desemnaﬂi sæ prezinte pe scurt urmætoarele secﬂiuni din
Our Heritage: “The Brooklyn Saints“ („Sfinﬂii din Brooklyn“) (paginile 74–75), “The
Gathering Continues“ („Adunarea continuæ“) (paginile 75–76) øi “This Is the Right
Place“ („Acesta este locul potrivit“) (paginile 76–77). Dacæ timpul permite, puteﬂi
relata alte povestiri inspirate despre povestiri (vedeﬂi prima idee suplimentaræ
pentru predare). De asemenea, îi puteﬂi invita pe membri clasei sæ spunæ povestiri
despre pionieri, care i-au inspirat. Aceste povestiri despre pionieri pot fi øi din alte
perioade ale istoriei Bisericii øi din alte ﬂæri în care Biserica a fost stabilitæ.
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• Ce sentimente aveﬂi când væ gândiﬂi la moøtenirea de credinﬂæ øi sacrificiu pe
care ne-au læsat-o pionierii øi alﬂi sfinﬂi? Cine sunt pionierii Bisericii din zona
dumneavoastræ? Cum putem noi transmite acelaøi fel de moøtenire acelora
care vor veni dupæ noi?
• Ce învæﬂæminte putem desprinde din drumul pionierilor, care sæ ne ajute în
cælætoria noastræ înapoi, în prezenﬂa lui Dumnezeu. (Dupæ ce membrii clasei
au avut øansa de a ræspunde, citiﬂi urmætoarea declaraﬂie a elderului M. Russell
Ballard.)
„Viaﬂa nu este întotdeauna uøoaræ. La un moment dat în timpul cælætoriei
noastre, este posibil sæ ne simﬂim, în mare mæsuræ, ca pionierii în timp ce
traversau Iowa – în noroi pânæ la genunchi, obligaﬂi sæ ne îngropæm o parte din
vise de-a lungul drumului. Noi, toﬂi, ne confruntæm cu creste stâncoase, vântul
care ne suflæ în faﬂæ øi iarna care vine prea devreme. Uneori, praful care ne
înﬂeapæ ochii øi ne întunecæ vederea pare sæ nu aibæ sfârøit. Muchiile ascuﬂite
ale disperærii øi descurajærii ies din pæmânt pentru a ne încetini mersul...
Uneori, ajungem în vârful unei culmi a vieﬂii, aøa cum au fæcut pionierii,
numai pentru a vedea mai multe vârfuri de munﬂi în faﬂæ, mai înalte øi mai
grele decât cel pe care tocmai l-am traversat. Bizuindu-ne pe rezervoarele
nevæzute ale credinﬂei øi îndurærii, noi, aøa cum au fæcut stræmoøii noøtri,
înaintæm, puﬂin câte puﬂin, cætre acea zi în care glasurile noastre se vor putea
alætura celor ale tuturor pionierilor care au îndurat cu credinﬂæ, cântând:
’Bucuroøi sæ cântæm!’“ (în Conference Report, apr. 1997, pag. 82, sau Ensign,
mai 1997, pag. 61).
Concluzii

Subliniaﬂi cæ, sub multe aspecte, cælætoria noastræ spre viaﬂa veønicæ este similaræ
cu cea în care pionierii au stræbætut America. Pionierii au stræbætut câmpiile
cu preﬂul unui nespus sacrificiu personal øi, deseori, înfruntând greutæﬂi mari.
Doveding mare credinﬂæ, curaj øi dorinﬂæ de a îndura pânæ la sfârøit, ei ne sunt
exemplu de urmat.
Explicaﬂi cæ aceasta este ziua noastræ din istoria împæræﬂiei lui Dumnezeu pe
pæmânt. Pionierii au pus temelia, dar acum terminarea lucrærii depinde de noi.
Aøa cum a mærturisit preøedintele James E. Faus: „Credinﬂa în fiecare pas va împlini
viziunea profeticæ referitoare la destinul glorios al acestei Biserici“ (în Conference
Report, oct. 1997, pag. 58, sau Ensign, nov. 1997, pag. 42).
Elder M. Russell Ballard a spus: „Noi suntem moøtenitorii unei moøteniri uriaøe.
Este privilegiul øi responsabilitatea noastræ sæ participæm la procesul permanent
al restaurærii øi sunt mari øi eroice povestiri de credinﬂæ de scris în zilele noastre.
Vom avea nevoie de fiecare strop de tærie, înﬂelepciune øi energie pentru a depæøi
obstacolele cu care ne vom confrunta. Dar nici acestea nu vor fi suficiente. Vom
învæﬂa, aøa cum au fæcut stræmoøii noøtri pionieri, cæ numai în credinﬂæ – credinﬂæ
adeværatæ, totalæ, testatæ øi încercatæ – ne vom gæsi siguranﬂa øi încrederea în timp
ce vom pæøi pe cærærile noastre periculoase prin viaﬂæ“ (în Conference Report, apr.
1997, pag. 83, sau Ensign, mai 1997, pag. 61).
Depuneﬂi mærturie cæ multe dintre sfaturile pe care le-au primit pionierii în D&L
136 referitoare la modul în care sæ se pregæteascæ pentru cælætoria lor se aplicæ øi
cælætoriei noastre. Încurajaﬂi-i pe membrii clasei sæ-øi arate recunoøtinﬂa faﬂæ de
pionieri ducând mai departe moøtenirea lor de credinﬂæ.
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Idei suplimentare
pentru predare

Puteﬂi folosi una sau ambele idei de mai jos pentru a completa planul lecﬂiei
sugerat.
1. Sacrificii fæcute de pionieri
Pe lângæ faptul cæ a profeﬂit cæ mulﬂi sfinﬂi aveau sæ træiascæ pentru a deveni un
mare popor în Munﬂii Stâncoøi, Joseph Smith a prezis øi suferinﬂele lor. El a spus
cæ unii vor „fi uciøi de cætre persecutorii noøtri sau îøi vor pierde vieﬂile ca urmare
a condiﬂiilor sau bolii“ (Teachings of the Prophet Joseph Smith, pag. 255).
Împærtæøiﬂi urmætoarea relatare a elderului Thomas S. Monson din perioada în
care slujea în Cvorumul celor Doisprezece:
„Pionierii mormoni au suferit øi au murit cu sutele din cauza bolii, condiﬂiilor
sau lipsei de alimente. Au fost unii care, din cauza lipsei de cæruﬂe øi atelaje, au
parcurs pe jos cele 1.300 de mile, stræbætând câmpii øi munﬂi, împingând øi
trægând cærucioare. Unul din øase astfel de grupuri a pierit.
Pentru mulﬂi cælætoria nu a început la Nauvoo, Kirtland, Far West sau New York,
ci în îndepærtate Anglie, Scoﬂie, Scandinavie øi Germanie... Între siguranﬂa
cæminului øi promisiunea Sionului s-au aflat furioasele øi înøelætoarele ape al
puternicului Atlantic. Cine poate povesti despre teama ce a prins în gheara sa
inima umanæ în timpul acelor traversæri periculoase? Îndemnaﬂi de øoaptele
tæcute ale Spiritului, susﬂinuﬂi de o credinﬂæ simplæ, dar de neclintit, ei s-au
încrezut în Dumnezeul lor øi au întins pânzele pentru aceastæ cælætorie...
La bordul uneia dintre acele nave supraaglomerate, care scârﬂia din toate
încheieturile, s-au aflat stræ-stræbunicii mei, firava lor familie øi câteva bunuri
særæcæcioase. Valurile erau atât de înalte, cælætoria atât de lungæ, cabinele atât
de aglomerate. Micuﬂa Mary [fiica lor] fusese întotdeauna fragilæ, dar acum, cu
fiecare zi care trecea, îngrijorata ei mamæ øtia cæ micuﬂa era tot mai slæbitæ. Ea se
îmbolnævise grav... Zi dupæ zi, pærinﬂii îngrijoraﬂi scrutau orizontul pentru a zæri
pæmântul, dar acesta nu se vedea. Acum, Mary nu se mai putea ridica din pat...
Sfârøitul se apropia. Micuﬂa Mary a trecut, în pace, dincolo de acest væl al
lacrimilor.
Dupæ ce familia øi prietenii s-au adunat pe punte, cæpitanul navei a condus
ceremonia øi acel trup drag, atât de mic întotdeauna, pus cu grijæ într-o pânzæ
udatæ de lacrimi, a fost læsat sæ cadæ în oceanul furios. Tatæl, puternic, o alina
cu glas sugrumat de emoﬂie pe mama îndureratæ, repetând: „Domnul a dat øi
Domnul a luat, binecuvântat fie Numele Domnului. O vom vedea din nou pe
Mary a noastræ!’“ (în Conference Report, apr. 1967, pag. 55–56, sau Improvement
Era, iun. 1967, pag. 55).
2. Prezentarea video “Credinﬂæ în fiecare pas“
Dacæ dispuneﬂi de caseta video Teachings from the Doctrine and Covenants and
Church History (53933), puteﬂi viziona segmentul cu durata de 16 minute „Faith
in Every Footstep“.
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Scop

Sæ-i înveﬂe pe membrii clasei despre salvarea companiei de cærucioare Martin øi
Willie, sæ le arate cæ Evanghelia lui Isus Hristos este un mesaj de salvare øi sæ-i
încurajeze sæ ajute la salvarea celor nevoiaøi.

Pregætire

1. Studiaﬂi, rugându-væ, urmætoarele scripturi øi alte materiale:
a. Doctrinæ øi legæminte 4:3–7; 18:10–16; 52:40; 81:5–6; 138:58;
b. 3 Nefi 18:31–32; Moroni 7:45–48 (scripturi suplimentare);
c. citatele din aceastæ lecﬂie;
d. Our Heritage, paginile 77–80.
2. Revedeﬂi materialele pentru aceastæ lecﬂie din Îndrumarul de studiu pentru membrii
clasei (35686). Planificaﬂi moduri în care sæ faceﬂi referire la ele în timpul lecﬂiei.
3. Dacæ urmætoarele ilustraﬂii sunt disponibile, pregætiﬂi-væ sæ le folosiﬂi în timpul
lecﬂiei. Compania de cærucioare Martin, Bitter Creek, Wyoming, 1856 (62554;
Setul de ilustraﬂii inspirate din scripturi, 414) øi Trei tineri salveazæ Compania
de cærucioare Martin (Setul de ilustraﬂii inspirate din scripturi, 415).
4. Dacæ folosiﬂi activitatea pentru captarea atenﬂiei, pregætiﬂi urmætoarele
ilustraﬂii pentru a le folosi pe lângæ cele menﬂionate mai sus: Exodul din
Nauvoo (62493; Setul de ilustraﬂii inspirate din scripturi, 411); Compania
de cærucioare (62528); øi Mary Fielding øi Joseph F. Smith stræbætând preria
(62608).

Sugestii pentru
desfæøurarea lecﬂiei
Activitate pentru
captarea atenﬂiei

În funcﬂie de situaﬂie, folosiﬂi activitatea urmætoare sau una proprie pentru a
începe lecﬂia.
Expuneﬂi ilustraﬂiile menﬂionate în subcapitolul „Pregætire“, punctele 3 øi 4.
• De ce este important sæ continuæm sæ repetæm povestirile despre experienﬂele
træite de primii pionieri sfinﬂi din zilele din urmæ?
Preøedintele Gordon B. Hinckley a spus: „Povestirile despre sfinﬂii blocaﬂi de
næmeﬂi øi despre suferinﬂele øi moartea lor vor fi repetate din nou øi din nou...
Povestirile despre salvarea lor trebuie sæ fie repetate din nou øi din nou. Ele
ne vorbesc despre însæøi esenﬂa Evangheliei lui Isus Hristos“ (în Conference
Report, oct. 1996, pag. 118, sau Ensign, nov. 1996, pag. 86).
Referindu-se la pionieri, preøedintele Hinckley a spus, de asemenea: „Nu voi
înceta niciodatæ sæ le fiu recunoscætor; sper cæ dumneavoastræ nu veﬂi înceta
niciodatæ sæ le fiﬂi recunoscætori. Sper cæ ne vom aminti întotdeauna de ei... Sæ
citim din nou øi din nou øi sæ le citim copiilor noøtri sau copiilor copiilor noøtri
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relatærile despre aceia care au suferit atât de mult“ (Church News, 31 iulie 1999,
pag. 5).
Explicaﬂi cæ, în aceastæ lecﬂie, se discutæ despre suferinﬂæ, moarte øi salvare:
povestea companiilor de cærucioare Martin øi Willie.
Discuﬂii øi aplicaﬂii

Alegeﬂi, rugându-væ, materialul pentru lecﬂie care se potriveøte cel mai bine
nevoilor membrilor clasei. Încurajaﬂi-i pe membri clasei sæ împærtæøeascæ
experienﬂe care au legæturæ cu principiile din scripturi pe care le discutaﬂi.
1. Preøedintele Brigham Young îndrumæ salvarea companiilor de cærucioare
Martin øi Willie
Expuneﬂi ilustraﬂia cu Compania de cærucioare Martin. Prezentaﬂi pe scurt primul
paragraf din secﬂiunea „Pionieri cu cærucioare“ de la pagina 77 din Our Heritage.
Apoi, împærtæøiﬂi urmætoarea relatare a preøedintelui Gordon B. Hinckley:
„Væ voi duce cu gândul înapoi, la conferinﬂa generalæ din octombrie 1856. În
sâmbæta acelei conferinﬂe, Franklin D. Richards øi un mic grup au sosit în vale.
Ei cælætoriseræ de la Cartierul de Iarnæ cu un atelaj puternic øi cæruﬂe uøoare øi
reuøiseræ sæ ajungæ într-un timp scurt. Fratele Richards l-a cæutat imediat pe
preøedintele Young. El a raportat cæ erau sute de bærbaﬂi, femei øi copiii risipiﬂi
de-a lungul lungului drum... Ei se aflau într-o situaﬂie disperatæ. Iarna venise
mai devreme. Vânturile aducætoare de zæpadæ vuiau peste înælﬂimi... Oamenii
noøtri erau înfometaﬂi; cærucioarele øi cæruﬂele lor se rupeau; boii le mureau.
Oamenii înøiøi mureau. Toﬂi ar fi pierit dacæ nu ar fi fost salvaﬂi.
Eu cred cæ preøedintele Young nu a dormit în acea noapte. Cred cæ prin faﬂa
ochilor i s-au perindat imagini cu acei oameni særmani, îngheﬂaﬂi øi pe moarte.
Dimineaﬂa urmætoare, el a venit la vechiul Tabernacol care se afla în aceastæ
piaﬂæ. El a spus oamenilor:
’Voi da acum acestor oameni subiectul øi vârstnicilor textul pe care sæ-l citeascæ...
Acesta este... Mulﬂi dintre fraﬂii øi surorile noastre se aflæ în câmpie, cu cærucioarele,
øi, probabil, mulﬂi sunt acum la øapte sute de mile distanﬂæ de acest loc iar ei
trebuie sæ fie aduøi aici, trebuie sæ le trimitem ajutoare. În text se va spune sæ-i
aducem aici. …
Aceasta este religia mea; aceasta este îndrumarea pe care o am de la Duhul Sfânt.
Sæ salvez oamenii...
Astæzi voi face apel la episcopi. Nu voi aøtepta pânæ mâine, nu pânæ poimâine, voi
cere 60 de atelaje bune de catâri øi 12 sau 15 cæruﬂe. Nu vreau sæ trimit boi. Vreau
sæ trimit cai øi catâri buni. Ei se aflæ în acest Teritoriu øi trebuie sæ-i obﬂinem. De
asemenea, 12 tone de fæinæ øi 40 de conducætori de cæruﬂe buni, pe lângæ aceia
care conduc atelajele...
Væ spun vouæ, tuturor, cæ credinﬂa, religia øi profesarea religiei nu va salva
sufletul nici unuia dintre voi în împæræﬂia celestialæ a Dumnezeului nostru dacæ
voi nu aplicaﬂi în practicæ tocmai aceste principii pe care vi le spun acum. Duceﬂivæ øi aduceﬂi-i pe acei oameni care se aflæ acum în câmpie’ (în LeRoy R. Hafen øi Ann
W. Hafen, Handcarts to Zion [1960], pag. 120–121).
În acea dupæ-amiazæ, femeile au adunat alimente, pæturi øi îmbræcæminte în
cantitæﬂi mari. În dimineaﬂa urmætoare, cai au fost potcoviﬂi øi cæruﬂe au fost
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reparate øi încærcate. În dimineaﬂa urmætoare... 16 atelaje de catâri au fost
înhæmate øi s-au îndreptat spre est. Pânæ la sfârøitul lui octombrie, 250 de atelaje
se aflau pe drum pentru a duce alinare“ (în Conference Report, oct. 1996, pag.
117–118, sau Ensign, nov. 1996, pag. 85–86).
Arætaﬂi cæ respectivele companii de cærucioare Martin øi Willie au fæcut tot ce au
putut pentru a ajunge în valea Salt Lake, dar nu au putut merge mai departe. Era
necesar ca oamenii sæ fie salvaﬂi. Færæ aceste echipe de salvare, toﬂi ar fi murit.
• Ce experienﬂe aﬂi træit în care aﬂi fost salvaﬂi? Ce aﬂi simﬂit când aﬂi avut nevoie
de ajutor? Ce aﬂi simﬂit când cineva v-a venit în ajutor?
• Ce ar fi putut simﬂi sfinﬂii din companiile de cærucioare când au fost gæsiﬂi de
echipele de salvatori?
Presedintele Hinckley a împærtæøit aceastæ relatare despre salvare:
„[Companiile de cærucioare] au fost gæsite de echipele de salvare în... condiﬂii
îngrozitoare, disperate – înfometate, epuizate, purtând îmbræcæminte subﬂire øi
zdrenﬂuitæ. Când salvatorii au apærut la orizontul vestic, fæcându-øi drum prin
zæpadæ, ei pæreau a fi îngeri ai milei. Øi erau cu adeværat. Emigranﬂii blocaﬂi de
næmeﬂi au strigat de bucurie... unii dintre ei. Alﬂii, prea slæbiﬂi ca sæ poatæ striga,
au plâns øi au plâns øi au plâns.
Acum erau alimente øi îmbræcæminte mai cælduroasæ. Dar suferinﬂa nu luase
sfârøit, nici nu avea sæ se sfârøeascæ vreodatæ în viaﬂa muritoare. Membrele le
îngheﬂaseræ øi, din cauza cangrenei, carnea cædea de pe oase.
Cærucioarele au fost abandonate øi supravieﬂuitorii s-au înghesuit în cæruﬂele
salvatorilor. Drumul lung, greu, de cinci sute, øase sute cincizeci, chiar peste opt
sute de kilometri, dintre ei øi aceastæ vale a fost parcurs încet øi a fost obositor
din cauza furtunilor. La 30 noiembrie, 104 cæruﬂe, încærcate cu oameni suferinzi,
au ajuns în valea Salt Lake. Vestea sosirii lor aøteptate i-a precedat. Era duminicæ
øi sfinﬂii erau, din nou, adunaﬂi în Tabernacol. Brigham Young s-a ridicat în
picioare în faﬂa congregaﬂiei øi a spus:
’De îndatæ ce aceastæ adunare se încheie, doresc ca fraﬂii øi surorile sæ se întoarcæ
la casele lor...
Adunarea de dupæ-amiazæ nu se va mai desfæøura pentru cæ aø vrea ca surorile
sæ... pregæteascæ ceva de mâncare pentru cei care tocmai au sosit, sæ-i spele øi
sæ-i îngrijeascæ...
Pe unii îi veﬂi gæsi cu picioarele îngheﬂate pânæ la glezne; pe alﬂii pânæ la
genunchi iar pe alﬂii îi veﬂi gæsi cu mâinile îngheﬂate... ; noi dorim sæ-i primiﬂi
ca pe proprii voøtri copii øi sæ aveﬂi aceleaøi sentimente faﬂæ de ei’ (citat în Hafen,
Handcarts to Zion, pag. 139)“ (în Conference Report, oct. 1991, pag. 76–77, sau
Ensign, nov. 1991, pag. 54).
• Ce væ impresioneazæ cu privire la eforturile de salvare a pionierilor cu cærucioare?
2. Salvatorul ne salveazæ prin sacrificiul Sæu ispæøitor
Arætaﬂi cæ Evanghelia lui Isus Hristos este un mesaj al salværii. Într-o cuvântare
la o conferinﬂæ, dupæ ce a împærtæøit povestea salværii companiilor de cærucioare,
preøedintele Gordon B. Hinckley a depus mærturie despre misiunea de salvare a
Salvatorului:
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„Datoritæ mântuirii prin sacrificiu aduse de Salvatorul lumii a fost posibil ca noi
sæ beneficiem de marele plan al Evangheliei veønice, potrivit cæruia cei care mor
în Domnul nu vor gusta moartea, ci vor avea ocazia sæ ajungæ la o slavæ
celestialæ øi veønicæ.
În neajutorarea noastræ, El devine salvatorul nostru, salvându-ne de la osânda
veønicæ øi aducându-ne la viaﬂa veønicæ.
În momentele de disperare, în perioadele de singurætate øi teamæ, El este acolo,
la orizont, pentru a aduce mângâiere, alinare, liniøte øi credinﬂæ. El este Regele
nostru, Salvatorul nostru, Eliberatorul nostru, Domnul nostru øi Dumnezeul
nostru“ (în Conference Report, oct. 1991, pag. 78, sau Ensign, nov. 1991, 54).
• În ce fel avem nevoie sæ fim salvaﬂi de Salvator? De ce poate Salvatorul sæ ne
salveze? (Vezi Alma 7:11–13; D&L 18:11–12.) Ce trebuie sæ facem pentru a
primi pe deplin salvarea pe care ne-o oferæ El?
3. Ca sfinﬂi din zilele din urmæ, noi trebuie sæ-i salvæm pe cei nevoiaøi
Expuneﬂi ilustraﬂia cu cei trei tineri salvând pionierii cu cærucioare. Citiﬂi apoi
urmætoarea povestire împærtæøitæ de preøedintele Thomas S. Monson:
„Sæ ne alæturæm, pentru o clipæ, cæpitanului Edward Martin øi companiei de
cærucioare pe care o conducea. Deøi noi nu vom simﬂi chinurile foamei prin care
au trecut ei øi nici frigul cumplit pe care l-au îndurat trupurile lor, ne vom
încheia vizita înﬂelegând mai bine greutæﬂile apærute, curajul dovedit øi credinﬂa
împlinitæ. Cu ochii în lacrimi, vom fi martorii unui ræspuns dramatic la
întrebarea: ’Sunt eu pæzitorul fratelui meu?’.
’Cærucioarele au plecat în data de 3 noiembrie øi au ajuns la râul [Sweetwater],
plin de bucæﬂi de gheaﬂæ care pluteau. Pentru a-l traversa, se pærea cæ era nevoie de
mai mult curaj øi îndræznealæ decât putea aduna natura umanæ. Femeile au dat
înapoi øi bærbaﬂii au plâns. Unii au trecut, dar alﬂii nu au rezistat grelei încercæri.
Trei bæieﬂi de 18 ani, aparﬂinând unei echipe de asistenﬂæ, le-au venit în ajutor;
øi, spre mirarea tuturor celor care au væzut, au trecut pe aproape fiecare membru
al acelei companiei nefericite de cærucioare peste cursul de apæ acoperit de
zæpadæ. Efortul a fost atât de teribil øi condiﬂiile atât de aspre încât, în anii care
au urmat, toﬂi bæieﬂii au murit din cauza efectelor. Când preøedintele Brigham
Young a auzit despre acest act eroic, el a plâns ca un copil iar, mai târziu, a
declarat public: „Numai aceastæ faptæ le va asigura lui C. Allen Huntington,
George W. Grant øi David P. Kimball o salvare veønicæ în împæræﬂia celestialæ a
lui Dumnezeu, lumi færæ sfârøit’“ (LeRoy R. Hafen øi Ann W. Hafen, Handcarts to
Zion [Glendale, California: The Arthur H. Clark Company, 1960], pag. 132–133).
Slujirea pe care o oferim noi altora s-ar putea sæ nu aibæ loc în condiﬂii atât de
dramatice, dar putem înælﬂa spirite umane, putem îmbræca trupuri înfrigurate,
putem hræni oameni înfometaﬂi, putem alina inimi îndurerate øi putem ridica
pe noi culmi suflete preﬂioase“ (în Conference Report, apr. 1990, pag. 61–62, sau
Ensign, mai 1990, pag. 46–47).
Subliniaﬂi cæ, în calitate de membri ai Bisericii lui Isus Hristos, noi avem o misiune
de salvare. „Misiunea noastræ în viaﬂæ, ca persoane care îl urmæm pe Domnul Isus
Hristos“, a spus preøedintele Gordon B. Hinckley, „trebuie sæ fie o misiune de
salvare“ (în Conference Report, oct. 1991, pag. 78, sau Ensign, nov. 1991, pag. 59).
Aøa cum a spus preøedintele Monson, slujirea noastræ poate sæ nu fie la fel de
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dramaticæ precum sacrificiul fæcut de cei trei tineri bæieﬂi din povestire. Totuøi, noi
putem contribui la salvarea membrilor familiei, a prietenilor øi a altor persoane
prin simplele noastre eforturi zilnice de a-i iubi, a le sluji øi a le propovædui.
• Care sunt câteva dintre lucrurile pe care le putem face pentru a-i salva pe cei
nevoiaøi? (Scrieﬂi pe tablæ ræspunsurile membrilor clasei. În cadrul acestei
discuﬂii, puteﬂi împærtæøi urmætoarea povestire.)
Referindu-se la suferinﬂele companiilor de cærucioare Martin øi Willie, preøedintele Hinckley a spus:
„Sunt recunoscætor cæ acele zile ale pionieratului au ræmas în urmæ. Sunt
recunoscætor cæ nu avem fraﬂi øi surori blocaﬂi în zæpadæ, îngheﬂând øi murind,
în timp ce încearcæ sæ ajungæ la Sionul lor din munﬂi. Dar existæ persoane, nu
puﬂine, a cæror situaﬂie este disperatæ øi care strigæ dupæ ajutor øi alinare.
Sunt atât de mulﬂi cei înfometaﬂi øi necæjiﬂi în întreagæ aceastæ lume, care au
nevoie de ajutor... Avem datoria solemnæ øi mæreaﬂæ sæ întindem mâna øi sæ-i
ajutæm, sæ-i ridicæm, sæ-i hrænim dacæ le este foame, sæ le hrænim spiritele,
dacæ sunt însetaﬂi de adevær øi neprihænire.
Sunt atât de mulﬂi tineri care rætæcesc færæ scop øi pæøesc pe calea tragicæ a
drogurilor, bandelor, imoralitæﬂii øi tot soiul de rele care însoﬂesc aceste lucruri.
Sunt væduve care tânjesc dupæ glasuri prietenoase øi acel spirit al preocupærii
neræbdætoare care vorbeøte despre dragoste. Sunt aceia care au avut, odatæ,
credinﬂæ fierbinte, dar a cæror credinﬂæ s-a ræcit. Mulﬂi dintre ei doresc sæ vinæ
înapoi, dar nu øtiu exact cum s-o facæ. Ei au nevoie de mâini prietenoase care
sæ se întindæ spre ei. Cu puﬂin efort, mulﬂi dintre ei pot fi aduøi înapoi pentru
a se ospæta, din nou, la masa Domnului.
Stimaﬂi fraﬂi øi stimate surori, sper, mæ rog ca fiecare dintre noi... sæ se
hotærascæ sæ-i caute pe aceia care au nevoie de ajutor, care sunt în situaﬂii grele
øi disperate, øi sæ-i ridice în spiritul dragostei, în îmbræﬂiøarea Bisericii, unde
mâini puternice øi inimi iubitoare îi vor încælzi, îi vor alina øi îi vor îndruma
pe calea fericirii øi a vieﬂii cu un scop“ (în Conference Report, oct. 1996, pag.
118, sau Ensign, nov. 1996, pag. 86).
Rugaﬂi-i pe membrii clasei sæ citeascæ urmætoarele scripturi, cæutând sfaturi cu
privire la ce putem face noi pentru a-i salva pe cei nevoiaøi. Folosiﬂi întrebærile
pentru a încuraja discuﬂii øi aplicaﬂii.
a. D&L 4:3–7; Moroni 7:45–48. Cum ne pot ajuta lucrurile menﬂionate în aceste
versete sæ-i salvæm pe cei nevoiaøi?
b. D&L 18:10–16. Ce prilejuri avem de a propovædui Evanghelia øi a-i îndruma
pe alﬂii spre pocæinﬂæ?
c. D&L 52:40. Ce putem face pentru a-i ajuta pe „cei særaci øi... cei nevoiaøi, ... cei
bolnavi øi .. cei chinuiﬂi“? De ce nu suntem ucenicii Salvatorului dacæ nu îi
ajutæm pe cei nevoiaøi?
d. D&L 81:5–6. Ce înseamnæ „înalﬂæ mâinile obosite øi întæreøte genunchii care
se clatinæ“? Cum s-ar putea aplica aceastæ poruncæ nevoilor spirituale, precum
øi nevoilor fizice?
e. D&L 138:58. Cum salvæm noi oameni prin munca în templu?
f. 3 Nefi 18:31–32. Ce putem face noi pentru a „continua sæ slujim“ celor care
s-au rætæcit de la calea dreaptæ?
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• Rugaﬂi-i pe membrii clasei sæ reflecteze la salvarea companiilor de cærucioare
ale lui Martin øi Willie. Ce putem învæﬂa din exemplul preøedintelui Brigham
Young øi cel al sfinﬂilor care au salvat companiile de cærucioare blocate în
næmeﬂi care sæ ne ajute în strædania noastræ de a-i salva pe alﬂii? (Ræspunsurile
le-ar putea include pe urmætoarele: trebuie sæ acﬂionæm færæ întârziere, trebuie
sæ læsæm deoparte propriile preocupæri pentru a ne ocupa de nevoile altora øi
trebuie sæ ne exercitæm credinﬂa.)
Concluzii

Idei suplimentare
pentru predare

Încurajaﬂi-i pe membrii clasei sæ gæseascæ modalitæﬂi de a aplica în practicæ
principiile din scripturi pe care le-aﬂi discutat în aceastæ lecﬂie. Subliniaﬂi cæ,
atunci când ne stræduim sæ-i ajutæm pe cei care au nevoie sæ fie salvaﬂi, nu
trebuie sæ renunﬂæm niciodatæ la speranﬂæ. Trebuie sæ renunﬂæm la egoism øi
sæ ne întindem braﬂele cu dragoste. Depuneﬂi-væ mærturia despre adeværurile
discutate în timpul lecﬂiei, aøa cum sunteﬂi îndemnat de Spirit.

Puteﬂi folosi una sau mai multe dintre urmætoarele idei pentru a completa planul
lecﬂiei sugerat.
1. „L-am cunoscut pe [Dumnezeu] când am trecut prin suferinﬂe“
Rugaﬂi un membru al clasei sæ se pregæteascæ sæ împærtæøeascæ povestea lui Nellie
Pucell din Our Heritage, paginile 77–78. Invitaﬂi pe un alt membru al clasei sæ se
pregæteascæ sæ împærtæøeascæ povestea omului care a mærturisit referitor la el øi la
ceilalﬂi pionieri cu cærucioare: „L-am cunoscut pe [Dumnezeu] când am trecut
prin suferinﬂæ“ (Our Heritage, pagina 78).
• Ce putem învæﬂa din aceste povestiri? Cum aﬂi constatat cæ noi putem sæ-L
cunoaøtem mai bine pe Dumnezeu când trecem prin încercæri?
În timpul acestei discuﬂii, îi puteﬂi ruga pe membri clasei sæ citeascæ D&L 122:5–8.
2. „Dacæ este ca lumea sæ fie salvatæ, noi trebuie s-o facem“
Pentru a sublinia responsabilitatea noastræ de a-i salva pe cei care au nevoie,
împærtæøiﬂi urmætoarea declaraﬂie a preøedintelui Gordon B. Hinckley:
„Mesajul nostru este atât de impresionant când stai sæ te gândeøti cæ salvarea,
salvarea veønicæ a lumii, stæ pe umerii acestei Biserici. Dupæ ce totul este spus
øi fæcut, dacæ este ca lumea sæ fie salvatæ, noi trebuie s-o facem. Nu existæ o altæ
cale. Nici un alt grup de oameni din istoria lumii nu a primit felul de mandat
pe care l-am primit noi. Suntem ræspunzætori pentru toﬂi aceia care au træit pe
pæmânt. Aceasta implicæ istoria familiilor noastre øi munca în templu. Suntem
ræspunzætori pentru toﬂi aceia care træiesc acum pe pæmânt øi aceasta implicæ
munca noastræ misionaræ. Øi vom fi ræspunzætori pentru toﬂi aceia care vor mai
træi pe pæmânt“ (Church News, 3 iul. 1999, pag. 3).
3. Prezentarea video „Încercat în toate lucrurile“
Dacæ dispuneﬂi de caseta video Teachings from the Doctrine and Covenants and
Church History (53933), puteﬂi rula segmentul cu durata de 4 minute „Tried in
All Things“.
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Scop

Sæ îi ajute pe membrii clasei sæ înﬂeleagæ cum au fost binecuvântaﬂi de sacrificiile
primilor sfinﬂi din Valea Salt Lake øi sæ-i încurajeze sæ urmeze exemplul acelor
membri credincioøi.

Pregætire

1. Studiaﬂi, rugându-væ, Our Heritage, paginile 81-96.
2. Revedeﬂi materialele pentru aceastæ lecﬂie din Îndrumarul de studiu pentru membrii
clasei (35686). Planificaﬂi moduri în care sæ faceﬂi referire la ele în timpul lecﬂiei.
3. Rugaﬂi membri ai clasei sæ se pregæteascæ pentru a prezenta pe scurt urmætoarele
secﬂiuni din Our Heritage:
a. “The First Year in the Valley“ („Primul an în vale“) øi “Explorations“
(„Exploriæri“) (paginile 82–84);
b. “Callings to Colonize“ („Chemæri la colonizare“) (paginile 86–89);
c. “Missionaries Answer the Call“ („Misionarii ræspund chemærii“) (paginile
84–86);
d. “Missionary Work“ („Munca Misionaræ“) (paginile 93–96).
4. Dacæ urmætoarele ilustraﬂii sunt disponibile, pregætiﬂi-væ sæ le folosiﬂi în
timpul lecﬂiei: Templul Salt Lake (62433; Setul de ilustraﬂii inspirate din
scripturi, 502; pag. 231 din acest manual); Brigham Young (Setul de ilustraﬂii
inspirate din scripturi, 507); øi John Taylor (Setul de ilustraﬂii inspirate din
scripturi, 508).

Sugestii pentru
desfæøurarea lecﬂiei
Activitate pentru
captarea atenﬂiei

În funcﬂie de situaﬂie, folosiﬂi activitatea urmætoare sau una proprie pentru a
începe lecﬂia.
Expuneﬂi o fotografie a templului Salt Lake. Explicaﬂi cæ, adânc în pæmântul de
sub templu, se aflæ o temelie puternicæ din blocuri de piatræ. Aceastæ temelie
susﬂine magnificul templul de peste 150 de ani.
• De este important ca temelia unei clædiri sæ fie puternicæ øi adâncæ?
Explicaﬂi cæ aøa cum clædirile au nevoie de temelii puternice, tot aøa au øi vieﬂile
noastre. În aceastæ lecﬂie se discutæ despre clædirea Templului Salt Lake øi eforturile
depuse de pionieri pentru a coloniza noua lor casæ øi a ræspândi Evanghelia. De
asemenea, se discutæ despre principiile pe a cæror temelie primii sfinﬂi øi-au clædit
vieﬂile øi ce putem învæﬂa noi din exemplele lor.

Discuﬂii øi aplicaﬂii

Selectaﬂi, rugându-væ, materialul pentru lecﬂie care se potriveøte cel mai bine
nevoilor membrilor clasei. Încurajaﬂi-i pe membrii clasei sæ împærtæøeascæ
experienﬂe care au legæturæ cu principiile din scripturi pe care le discutaﬂi.
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1. “Chiar aici se va înælﬂa templul Dumnezeului nostru“
Explicaﬂi cæ pe 28 iulie 1847, patru zile dupæ sosirea în valea Salt Lake, preøedintele
Brigham Young a stat în locul în care se înalﬂæ acum templul Salt Lake. El a lovit
pæmântul cu bastonul øi a spus: „Chiar aici se va înælﬂa templul Dumnezeului
nostru“ (în Wilford Woodruff, Deseret Evening News, 25 iulie 1888, pag. 2). Astfel
au început sacrificiul øi binecuvântærile construirii unui alt templu.
Elder John A. Widtsoe, din Cvorumul celor Doisprezece, a spus: „Pionierii erau
înfometaﬂi øi obosiﬂi, aveau nevoie de hranæ øi de odihnæ; un pustiu ostil îi privea
în faﬂæ; totuøi, în ciuda acestor necesitæﬂi fizice, ei s-au gândit întâi la construirea
de temple øi la hrana øi tæria spiritualæ pe care o asiguræ templele“ (în Conference
Report, apr. 1943, pag.38).
La nici o sæptæmânæ dupæ ce preøedintele Young a marcat locul pentru templu,
sfinﬂii au început mæsurætorile topografice pentru noul oraø, templul fiind
amplasat în centru. Planul oraøului a concentrat atenﬂia oamenilor asupra
templului.
• De ce trebuie sæ fie templul în centrul vieﬂii noastre astæzi? (Vezi citatul urmætor.)
Cum putem face ca templul sæ fie o parte mai importantæ a vieﬂii noastre?
Preøedintele Howard W. Hunter ne-a învæﬂat:
„Noi... punem accent pe binecuvântærile personale ale preaslævirii în templu
øi pe sanctitatea øi protecﬂia care ni se asiguræ între acei pereﬂi sfinﬂi. Este
casa Domnului, un loc de revelaﬂie øi de pace. Când mergem la templu, noi
învæﬂæm mai din beløug øi mai profund scopul vieﬂii øi importanﬂa sacrificiului
ispæøitor al Domnului Isus Hristos. Sæ facem din templu, cu preaslævirea din
templu øi cu legæmintele din templu øi cæsætoria din templu supremul nostru
obiectiv pæmântesc øi suprema experienﬂæ ca muritor...
Fie ca dumneavoastræ sæ læsaﬂi semnificaﬂia, frumuseﬂea øi pacea templului sæ
intre mai direct în viaﬂa dumneavoastræ “ (în Conference Report, oct. 1994,
pag. 118, sau Ensign, nov. 1994, pag. 87–88).
Expuneﬂi o fotografie a templului Salt Lake. Explicaﬂi cæ excavarea pentru marea
fundaﬂie a fost fæcutæ manual øi a necesitat mii de ore de muncæ. Pietrele din
capetele unghiurilor au fost puse în 6 aprilie 1853. Dupæ câﬂiva ani de muncæ la
fundaﬂie, sfinﬂii au încetat lucrul din cauza unei probleme cu guvernul Statelor
Unite. Preøedintele Statelor Unite auzise false istorisiri cæ sfinﬂii se ræzvræteau
împotriva guvernului, aøa încât el a trimis o armatæ în valea Salt Lake. Ca
urmare, preøedintele Young i-a pus pe sfinﬂi sæ acopere fundaﬂia cu pæmânt
pentru a o face sæ semene cu un teren obiønuit.
Ulterior, când sfinﬂii au îndepærtat pæmântul de pe fundaﬂia de gresie, ei au
observat cræpæturi în pietre. Ei au scos gresia øi au înlocuit-o cu blocuri de granit
solide. Preøedintele Young a insistat ca, la construcﬂia templului, sæ fie folosite
numai cele mai bune materiale øi cea mai înaltæ mæiestrie. El a spus:
„Vreau sæ væd templul construit într-un mod care sæ reziste tot Mileniul. Acesta
nu este singurul templu pe care îl vom construi; vor fi sute, construite øi dedicate
Domnului... Øi când Mileniul se va încheia... vreau ca acest templu sæ fie tot în
picioare, ca mândru monument al credinﬂei, perseverenﬂei øi hærniciei sfinﬂilor
lui Dumnezeu în munﬂi, în secolul al nouæsprezecelea“ (Discourses of Brigham
Young, selecﬂiuni de John A. Widtsoe [1941], pag 395).
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A durat ani de zile pânæ când sfinﬂii au scos piatræ din carieræ, au transportat-o øi
au modelat blocurile de granit pentru construirea templului. În acest timp, ei s-au
luptat sæ supravieﬂuiascæ, pentru cæ natura dezlænﬂuitæ le distrusese recoltele, au
slujit în misiuni în ﬂæri îndepærtate øi au acceptat chemæri de a-øi pæræsi casele øi a
întemeia comunitæﬂi în zone îndepærtate. În ciuda acestor multor greutæﬂi, sfinﬂii
au perseverat øi, cu ajutorul Domnului, au învins. Templul Salt Lake a fost dedicat
în anul 1893, la 40 de ani dupæ ce fusese aøezatæ piatra din capul unghiului.
• Ce putem învæﬂa din perseverenﬂa doveditæ de sfinﬂii în timpul construirii
templului Salt Lake? Cum poate sæ ne ajute exemplul de perseverenﬂæ al
sfinﬂilor?
Când Jeffrey R. Holland era preøedinte al Universitæﬂii Brigham Young, el a
comparat clædirea vieﬂii noastre cu clædirea templului Salt Lake:
„Prestigioasa revistæ Scientific American a numit [Templul Salt Lake] un
’monument al perseverenﬂei mormone’. Øi aøa a fost. Sânge, trudæ, lacrimi øi
sudoare. Cele mai bune lucruri meritæ întotdeauna sæ le termini. ’Nu øtiﬂi cæ voi
sunteﬂi Templul lui Dumnezeu?’ (1 Corinteni 3:16). E foarte sigur cæ suntem.
Oricât de lungi øi laborioase ar putea pærea eforturile, noi trebuie sæ continuæm
sæ modelæm øi sæ aøezæm pietrele care vor face din realizærile noastre ’un mare øi
impunætor spectacol’. Trebuie sæ profitæm de fiecare ocazie pentru a învæﬂa øi a
creøte, a visa vise øi a vedea viziuni, a munci pentru realizarea lor, a aøtepta cu
ræbdare când nu avem altæ alegere, sæ ne sprijinim de sabie øi sæ ne odihnim o
clipæ, dar sæ ne ridicæm øi sæ luptæm din nou... Noi punem temelia unei mari
lucræri – propriul nostru viitor inestimabil“ (However Long and Hard the Road
[1985], pag. 127).

Templul Salt Lake. Construirea acestui templu, care a fost dedicat în anul 1893, a durat 40 de ani.
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2. Sfinﬂii au fost supuøi, întemeind comunitæﬂi øi colonizând valea Salt Lake
øi zonele înconjurætoare
Explicaﬂi cæ sfinﬂii s-au confruntat cu mari greutæﬂi când au început sæ
întemeieze comunitæﬂi în valea Salt Lake øi zonele înconjurætoare. Rugaﬂi-l pe
membrul clasei desemnat sæ prezinte pe scurt secﬂiunea „The First Year in the
Valley“ øi „Explorations“ din Our Heritage, paginile 82–84.
• Ce træsæturi de caracter i-au ajutat pe sfinﬂi sæ depæøeascæ marile greutæﬂi cu
care s-au confruntat în primii ani în valea Salt Lake? În ce situaﬂii din viaﬂa
noastræ de astæzi ar putea fi nevoie de aceleaøi træsæturi de caracter?
• Cum au fost binecuvântaﬂi sfinﬂii în momentele grele? Cum v-a binecuvântat
Domnul în momentele grele?
Rugaﬂi-l pe membrul clasei desemnat sæ prezinte pe scurt secﬂiunea „Callings to
Colonize“ din Our Heritage, pagina 86–89.
• Ce væ impresioneazæ din povestirile lui Charles Lowell Walker øi Charles C. Rich?
Explicaﬂi cæ aceøti doi fraﬂi øi familiile lor sunt exemple deosebite de supunere. Una
dintre marile învæﬂæturi din istoria Bisericii este aceea cæ noi vom fi binecuvântaﬂi
pe mæsuræ ce ne supunem Domnului øi îi urmæm pe profeﬂii Sæi. Doctrina øi
legæmintele cuprinde, de asemenea, multe învæﬂæturi despre binecuvântærile
supunerii. Citiﬂi urmætoarele scripturi împreunæ cu membrii clasei. Discutaﬂi
ce ne învaﬂæ fiecare pasaj despre supunere, aøa cum se aratæ mai jos.
a. D&L 58:2–4. (Dacæ ﬂinem poruncile øi suntem „credincioøi în necazuri“, noi
vom fi „încoronaﬂi cu multæ slavæ“.)
b. D&L 64:33–34. (Aceia care dovedesc bunævoinﬂæ øi supunere vor fi
binecuvântaﬂi în ﬂara Sion în ultimele zile.)
c. D&L 82:10 (Domnul este obligat când facem ceea ce spune El. El ne va binecuvânta când ne vom supune poruncilor Sale.)
d. D&L 93:1. (Aceia care se pocæiesc, vin la Salvator øi ﬂin poruncile Sale vor
vedea faﬂa Sa).
e. D&L 130:19–21. (O persoanæ care dobândeøte mai multæ cunoaøtere øi
înﬂelepciune prin sârguinﬂæ øi supunere în aceastæ viaﬂæ va avea un avantaj în
lumea care va veni. Noi obﬂinem binecuvântæri dacæ ne supunem legilor lui
Dumnezeu.)
• Ce experienﬂe din care aﬂi învæﬂat importanﬂa supunerii puteﬂi împærtæøi?
Deøi noi nu suntem chemaﬂi sæ colonizæm zone noi, în ce fel ni se cere sæ ne
supunem profetului astæzi? Ce sentimente aveﬂi când væ supuneﬂi voinﬂei lui
Dumnezeu?
3. Misionarii fac sacrificii pentru a propovædui Evanghelia în întreaga lume
Explicaﬂi cæ, în timp ce sfinﬂii creau comunitæﬂi în valea Salt Lake, preøedintele
Brigham Young a chemat mulﬂi misionari sæ slujeascæ în întreaga lume. Rugaﬂi-l
pe membrul clasei desemnat sæ prezinte pe scurt secﬂiunea „Missionaries Answer
the Call“ din Our Heritage, paginile 84–86.
• În ce zone din lume au propovæduit Evanghelia sfinﬂii în timpul în care Biserica
a fost condusæ de preøedintele Brigham Young? Ce sacrificii au fæcut aceøti sfinﬂi
de la începuturi pentru a împærtæøi Evanghelia oamenilor din întreaga lume?
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• Cum au ajutat credinﬂa øi rugæciunile elderului Lorenzo Snow la deschiderea
inimilor oamenilor din Italia pentru a primi mesajul Evangheliei?
• Ce putem învæﬂa din exemplele elderului Edward Stevenson, ale lui Elizabeth
øi Charles Wood øi ale elderului Joseph F. Smith?
Preøedintele Brigham Young a condus Biserica timp de 33 de ani. Dupæ moartea
preøedintelui Young, în 1877, John Taylor a condus Biserica timp de trei ani ca
preøedinte al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli øi, apoi, la 10 octombrie
1880, a fost susﬂinut preøedinte al Biserici (Our Heritage, pagina 93).
Explicaﬂi cæ, în perioada conducerii de cætre preøedintele Taylor, sfinﬂii au
continuat sæ propovæduiascæ Evanghelia în întreaga lume. Rugaﬂi-l pe membrul
clasei desemnat sæ prezinte pe scurt secﬂiunea „Missionary Work“ din Our
Heritage, paginile 93–96.
• În ce zone din lume au propovæduit Evanghelia sfinﬂii în timpul în care
Biserica a fost condusæ de preøedintele John Taylor?
• Cum a fost Milton Trejo îndrumat de-a lungul vieﬂii pentru a putea participa
la clædirea împæræﬂiei lui Dumnezeu? Cum ne putem noi pregæti mai bine
pentru a clædi împæræﬂia lui Dumnezeu?
• Ce putem învæﬂa din povestirile elderului Thomas Biesinger, ale elderilor Kimo
Pelio øi Samuela Manoa, ale elderului øi sorei Dean øi ale lui Jonathan øi Kitty
Napela?
Concluzii

Arætaﬂi cæ, în valea Salt Lake, sfinﬂii au construit o temelie puternicæ pentru
templul Domnului øi pentru vieﬂile lor. Încurajaﬂi-i pe membrii clasei sæ urmeze
exemplul sfinﬂilor de credinﬂæ, perseverenﬂæ, supunere øi dorinﬂæ de a împærtæøi
Evanghelia. Depuneﬂi mærturie despre adeværurile discutate în aceastæ lecﬂie,
dupæ cum sunteﬂi îndemnat de Spirit.
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Scop

Sæ îi ajute pe membrii clasei sæ înﬂeleagæ cæ avem nevoie de profetul nostru în
viaﬂæ, sæ înﬂeleagæ rolul sæu øi sæ se supunæ cu mai multæ credinﬂæ sfatului sæu.

Pregætire

1. Studiaﬂi, rugându-væ, scripturile din aceastæ lecﬂie øi din Our Heritage, pagina 131.
2. Revedeﬂi materialele pentru aceastæ lecﬂie din Îndrumarul de studiu pentru membrii
clasei (35686). Planificaﬂi moduri în care sæ faceﬂi referire la ele în timpul lecﬂiei.
3. Rugaﬂi pe un membru al clasei sæ se pregæteascæ sæ spunæ povestea elderului
Spencer W. Kimball care a ajutat o mamæ øi pe copilul ei pe un aeroport (Our
Heritage, pagina 131).
4. Rugaﬂi membri ai clasei sæ se pregæteascæ sæ cânte „Îﬂi mulﬂumim, Doamne,
pentru profet“ (Imnuri øi cântece pentru copii, pag. 36) dacæ doriﬂi sæ-l folosiﬂi în
încheierea lecﬂiei. Sau rugaﬂi pe un membru sau pe un grup de membri ai
clasei sæ se pregæteascæ sæ-l intoneze.

Sugestii pentru
desfæøurarea lecﬂiei
Activitate pentru
captarea atenﬂiei

În funcﬂie de situaﬂie, folosiﬂi activitatea urmætoare sau una proprie pentru a
începe lecﬂia.
Împærtæøiﬂi urmætoarea povestire relatatæ de preøedintele Hugh B. Brown, din
Prima Preøedinﬂie:
Înainte ca preøedintele Brown sæ fie chemat ca Autoritate Generalæ, el a petrecut
o perioadæ de timp în Anglia, lucrând ca apærætor sau avocat. El s-a împrietenit
cu un englez, o personalitate publicæ proeminentæ, care era membru al Camerei
Comunelor øi fost judecætor al Curﬂii Supreme a Marii Britanii. Cei doi bærbaﬂi au
discutat deseori diverse subiecte, inclusiv despre religie.
În anul 1939, când era evident cæ al Doilea Ræzboi Mondial avea sæ izbucneascæ
în scurt timp, gentlemanul englez l-a chemat pe fratele Brown la biroul lui. El i-a
cerut fratelui Brown sæ-øi apere crezurile religioase în acelaøi fel în care ar pleda
într-o problemæ legalæ. Într-o cuvântare rostitæ la o conferinﬂa generalæ,
preøedintele Brown a reamintit o parte din conversaﬂia lor.
„Am început cu întrebarea: ’Pot sæ pornesc, domnule, de la ipoteza cæ sunteﬂi
creøtin?’
’Sunt.’
’Presupun cæ dumneavoastræ credeﬂi în Biblie—Vechiul øi Noul Testament?’
’Cred!’ “
Gentlemanul englez a spus cæ el credea în relatærile biblice despre Domnul care
vorbea profeﬂilor. El a susﬂinut totuøi cæ aceastæ comunicare a încetat la scurt
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timp dupæ învierea lui Hristos. Discuﬂia a continuat cu o altæ întrebare adresatæ
de fratele Brown: ’De ce credeﬂi cæ a încetat?’.
’Nu øtiu.’
’Credeﬂi cæ Dumnezeu nu a mai vorbit nimænui de atunci?’
’Nu, din câte øtiu eu.’
’Pot sæ væ sugerez câteva motive posibile pentru care El nu a mai vorbit nimænui?
Poate cæ nu mai poate. El øi-a pierdut puterea.’
El a spus: ’Desigur, aceasta ar fi o blasfemie’.
’Atunci, dacæ nu sunteﬂi de acord cu aceasta, poate cæ El nu mai vorbeøte
oamenilor pentru cæ nu ne mai iubeøte. El nu mai este interesat de treburile
oamenilor.’
’Nu’, a spus el, ’Dumnezeu îi iubeøte pe toﬂi oamenii, pe toﬂi în aceeaøi mæsuræ.’
’Atunci... singurul ræspuns posibil pe care îl væd este acela cæ noi nu avem nevoie
de el. Am fæcut atâﬂia paøi rapizi în educaﬂie øi øtiinﬂæ, încât nu mai avem nevoie
de Dumnezeu.’
Atunci, el a spus urmætoarele, iar glasul îi tremura de parcæ vorbele sale urmau
sæ împiedice un ræzboi: ’Domnule Brown, în istoria lumii nu a existat nici un
moment în care sæ fie nevoie de glasul lui Dumnezeu aøa cum este acum. Poate
îmi puteﬂi spune de ce nu vorbeøte.’
Ræspunsul meu a fost: ’El vorbeøte, El a vorbit; dar oamenii trebuie sæ aibæ
credinﬂæ pentru a-L auzi’“ (în Conference Report, oct. 1967, pag.117–118, sau
Improvement Era, dec. 1967, pag. 36–37).
Subliniaﬂi cæ Domnul continuæ sæ vorbeascæ astæzi printr-un profet în viaﬂæ. În
aceastæ lecﬂie, se discutæ despre binecuvântarea de a fi condus de un profet în
viaﬂæ øi despre responsabilitatea de a-i urma sfatul.
Discuﬂii øi aplicaﬂii

Selectaﬂi, rugându-væ, materialul pentru lecﬂie care se potriveøte cel mai bine
nevoilor membrilor clasei. Încurajaﬂi-i pe membri clasei sæ împærtæøeascæ
experienﬂe care au legæturæ cu principiile din scripturi pe care le discutaﬂi.
1. Avem nevoie de un profet în viaﬂæ
• De ce avem nevoie de un profet în viaﬂæ astæzi? (Puteﬂi aræta cæ sfatul
profetului în viaﬂæ ne ajutæ sæ soluﬂionæm toate problemele majore øi nevoile
din zilele noastre.)
În timp ce slujea ca preøedinte al Cvorumului celor Øaptezeci, preøedintele Ezra
Taft Benson a spus: „Pentru noi, cel mai important profet este cel care træieøte
în epoca øi zilele noastre. Acesta este profetul care primeøte astæzi instrucﬂiuni
de la Dumnezeu pentru noi cei de astæzi. Revelaﬂia pe care Dumnezeu i-a dat-o
lui Adam nu l-a instruit pe Noe cum sæ construiascæ arca. Fiecare generaﬂie are
nevoie de scriptura stræveche plus scriptura prezentæ de la profetul în viaﬂæ.
Ca urmare, ceea ce este esenﬂial ca dumneavoastræ sæ citiﬂi øi sæ meditaﬂi
asupra lor sunt cele mai recente cuvinte inspirate venite din gura Domnului“
(în Conference Report, Conferinﬂa Zonei Coreea, 1975, pag. 52).
• Cum aﬂi fost binecuvântaﬂi pentru cæ existæ un profet în viaﬂæ pe pæmânt, astæzi?
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2. Rolul profetului nostru în viaﬂæ
Explicaﬂi cæ membrii Primei Preøedinﬂii øi ai Cvorumului celor Doisprezece
Apostoli sunt, toﬂi, profeﬂi, væzætori øi revelatori. Totuøi, numai preøedintele
Bisericii este autorizat sæ primeascæ revelaﬂii pentru întreaga Bisericæ øi sæ
exercite toate cheile preoﬂiei necesare pentru a guverna Biserica.
Doctrina øi legæmintele furnizeazæ informaﬂii importante despre rolul profetului
nostru în viaﬂæ. Rugaﬂi-i pe membrii clasei sæ citeascæ urmætoarele referinﬂe din
scripturi, scrise cu litere italice. Apoi, rugaﬂi-i sæ identifice ce ne învaﬂæ aceste
scripturi despre rolul profetului nostru în viaﬂæ (ræspunsurile propuse se aflæ în
paranteze). Rezumaﬂi ræspunsurile pe tablæ. Apoi, discutaﬂi-le.
A. Doctrinæ øi legæminte 1:38; 21:4–5; 43:2; 68:3–4. (Profetul vorbeøte în numele
Domnului øi dezvæluie voinﬂa Domnului.)
• Care sunt unele dintre subiectele în legæturæ cu care am primit îndrumare de la
profeﬂii din zilele din urmæ? (Ræspunsurile pot fi: clædirea familiilor puternice,
munca în templu, ajutorul acordat membrilor noi ai Bisericii, sæ nu facem
datorii øi sæ citim Cartea lui Mormon.)
B. Doctrinæ øi legæminte 20:21–26; Mosia 13:33. (Profetul mærturiseøte despre
Isus Hristos øi despre învæﬂæturile Evangheliei.)
• Cum a fost întæritæ mærturia dumneavoastræ despre Salvator de cætre cuvintele
profetului în viaﬂæ?
C. Doctrinæ øi legæminte 21:1; Mosia 8:13–18. (Profetul este un væzætor.)
• Ce este un væzætor? (Un væzætor este un profet asupra cæruia Dumnezeu
revarsæ puteri mari pentru a cunoaøte trecutul øi viitorul. El poate cunoaøte
lucruri care nu sunt cunoscute sau care sunt ascunse. De asemenea, el poate
avea puterea de a traduce consemnæri strævechi.)
• Citiﬂi D&L 101:43–54 împreunæ cu membrii clasei. Ce poruncæ nu a respectat
slujitorul, în aceastæ pildæ? (Vezi D&L 101:46–50.) Ce s-ar fi putut evita dacæ
slujitorul ar fi construit turnul? (Vezi D&L 101:51–54.) Cum se aplicæ aceasta
atenﬂiei pe care o acordæm cuvintelor preøedintelui Biericii?
• Preøedintele Bisericii poate vedea duømanul „în timp ce acesta este încæ
departe“ (D&L 101:54). Ce pericole au væzut profeﬂii din zilele din urmæ,
în legæturæ cu care ne-au avertizat?
D.Doctrinæ øi legæminte 107:91–92. (Profeﬂii prezideazæ Biserica.)
• Ce binecuvântæri primim pentru cæ adeværata Bisericæ este întotdeauna condusæ
de un profet care este ales øi îndrumat de Dumnezeu?
• Cum îl putem susﬂine noi pe profet în rolul sæu de preøedinte al Bisericii?
(Vezi D&L 107:22.)
3. Sæ ne supunem cuvintelor profeﬂilor noøtri în viaﬂæ
• Citiﬂi D&L 21:4–6 împreunæ cu membrii clasei. Ce ne învaﬂæ aceste versete
despre responsabilitatea de a asculta cuvintele profetului? Ce ne promite
Domnul dacæ noi ne supunem sfatului profetului?
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Preøedintele Harold B. Lee ne-a învæﬂat: „Singurul lucru care ne asiguræ protecﬂia
nouæ membrilor Bisericii este sæ facem exact ceea ce a spus Domnul Bisericii în
ziua în care a fost organizatæ Biserica [vezi D&L 21:4–5]... Pentru unele lucruri
vom avea nevoie de ræbdare øi credinﬂæ. Este posibil sæ nu væ placæ ceea ce auziﬂi
de la autoritatea Bisericii. Este posibil sæ contrazicæ opiniile dumneavoastræ
politice. Este posibil sæ contrazicæ opiniile dumneavoastræ sociale. S-ar putea
interfera cu o parte din viaﬂa dumneavoastræ socialæ. Dar, dacæ ascultaﬂi aceste
lucruri ca øi cum ar veni din gura Domnului Însuøi, cu ræbdare øi credinﬂæ, vi se
promite cæ ’porﬂile iadului nu væ vor birui’ (D&L 21:6)“ (în Conference Report,
oct. 1970, pag.152, sau Improvement Era, dec. 1970, 126).
• Cum putem afla sfaturile inspirate ale profetului? (Studiind cuvântærile la
conferinﬂa generalæ, mesajele Primei Preøedinﬂii øi alte articole din revistele
Bisericii øi dând ascultare scrisorilor din partea Primei Preøedinﬂii, care sunt
citite în adunærile Bisericii.)
La încheierea unei conferinﬂe generale, preøedintele Ezra Taft Benson a spus:
„În urmætoarele øase luni, numærul cuprinzând aceastæ conferinﬂæ al revistei
Ensign trebuie sæ stea alæturi de lucrærile canonice øi sæ fie citat frecvent“ (în
Conference Report, apr. 1988, pag. 97, sau Ensign, mai 1988, pag. 84).
În timp ce slujea în Cvorumul celor Doisprezece, elder Harold B. Lee a fæcut
o declaraﬂie similaræ în timpul conferinﬂei generale. El a spus cæ raportul la
conferinﬂæ trebuie sæ „fie ghidul pentru ceea ce facem øi ceea ce spunem în
timpul urmætoarelor øase luni“ (în Conference Report, apr. 1946, pag. 68).
• Cum putem studia øi folosi mai bine, individual øi împreunæ cu familia,
cuvântærile profetului din timpul conferinﬂelor generale?
• Cum aﬂi fost binecuvântaﬂi pe mæsuræ ce aﬂi urmat sfaturile profetului?
Împærtæøiﬂi urmætoarea poveste spusæ de elder Bruce D. Porter din Cei Øaptezeci:
„Pe când eu øi soﬂia mea eram un cuplu de tineri cæsætoriﬂi, locuiam în zona
Boston, unde eu urmam øcoala. La scurt timp dupæ noi, în episcopie s-a mutat un
alt cuplu de tineri. Ei erau convertiﬂi de aproximativ doi ani... Eu eram preocupat
de felul în care urmau sæ se descurce... aøa încât am acceptat cu plæcere chemarea
de a le fi învæﬂætor de acasæ. Aøteptam cu neræbdare sæ ajut la întærirea mærturiilor
lor despre Evanghelie.
Într-o searæ, colegul meu øi cu mine am sosit la apartamentul lor modest pentru
a-i învæﬂa. Ei tocmai încheiaseræ o searæ de familie alæturi de micuﬂul lor copil.
Eu mi-am spus cæ ar fi o idee bunæ ca soﬂia mea øi cu mine sæ începem sæ ﬂinem
seri de familie aøa încât... când copilul va veni, noi sæ avem deja acest obicei.
Apoi, ei ne-au arætat neræbdætori Cartea lor a aducerii aminte, în care culeseseræ
multe nume de stræmoøi ai ambelor pærﬂi ale familiei lor. Mi-am amintit cæ
trecuse mult timp de când mæ uitasem în Cartea mea de aducere aminte.
Dupæ lecﬂie, ei ne-au dus pe veranda acoperitæ din spate, unde erau aranjate cutii,
în care fusese îngheﬂatæ, pline cu grâu, zahær, fæinæ øi alte alimente – o rezervæ de
hranæ pentru un an întreg. Nu øtiu cum, dar eu presupusesem cæ acel sfat nu se
aplicæ øi în cazul nostru, al studenﬂilor! Dar, acum, mæ simﬂeam foarte umil. Eu
venisem sæ-i învæﬂ pe ei, dar ei mæ învæﬂau pe mine din toate punctele de vedere.
În timp ce pæræseam micul lor apartament, am observat un tablou cu un templu
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atârnând lângæ uøæ. Mi-am amintit cæ preøedintele Spencer W. Kimball a spus cæ
fiecare sfânt al zilelor din urmæ trebuie sæ aibæ un tablou cu templul expus într-un
loc la vedere în casa sa øi mi-am adus aminte cæ noi nu aveam un astfel de tablou...
M-am dus acasæ plin de spiritul pocæinﬂei øi am gæsit o micæ ilustraﬂie cu templul
elveﬂian într-o broøuræ a misiunii. Am decupat-o øi am lipit-o de perete. De
atunci, noi am avut întotdeauna o ilustraﬂie cu templul expusæ în casa noastræ.
De fiecare datæ când o privesc, îmi aduce aminte de tânærul cuplu de convertiﬂi
care ne-a învæﬂat ce însemna sæ-l ’urmæm pe profet’“ (cuvântare rostitæ la
conferinﬂa ﬂæruøului Bountiful, Mueller Park, 17 ian. 1999).
4. Exemplul de dragoste ca a lui Hristos dat de profeﬂii zilelor din urmæ
Arætaﬂi cæ preøedintele Bisericii îi slujeøte pe alﬂii în mod altruist øi cu multæ
dragoste. Noi putem învæﬂa multe din exemplul lui.
Relataﬂi urmætoarea experienﬂæ din viaﬂa profetului Joseph Smith.
John Lyman Smith øi familia sa au ajuns în Nauvoo când acesta a fost întemeiat
de sfinﬂi. Singurul loc pe care l-a putut gæsi familia pentru a locui, la început, a
fost un staul construit din bârne. În scurt timp, toﬂi membrii familiei, cu excepﬂia
mamei, s-au îmbolnævit de friguri pentru cæ træiau în acea zonæ mlæøtinoasæ. John
Lyman Smith a spus despre acea întâmplare:
„Profetul Joseph Smith øi fratele sæu, Hyrum, ne-au vizitat øi ne-au slujit tuturor,
în timp ce tata delira din cauza frigurilor. Cuvintele lor ne-au alinat mult, în
timp ce spuneau în numele Domnului ’veﬂi fi bine din nou’. În timp ce pæræsea
cocioaba, Joseph øi-a scos pantofii, i-a pus în picioarele tatælui meu øi a særit pe
cal din pragul uøii, mergând acasæ cu picioarele goale. În ziua urmætoare, Joseph
l-a mutat pe tata în propria-i casæ øi l-a îngrijit pânæ când øi-a revenit“ (citat din
Stories about Joseph Smith the Prophet: A Collection of Incidents Related by Friends
Who Knew Him, comp. Edwin F. Parry [1934], pag. 33–34).
Rugaﬂi-l pe membrul clasei desemnat sæ spunæ povestea elderului Spencer W.
Kimball care a ajutat o mamæ øi pe copilul ei pe un aeroport (Our Heritage,
pagina 131).
Dupæ prezentarea fæcutæ de membrul clasei, relataﬂi urmætoarea povestire despre
preøedintele Gordon B. Hinckley.
În 1998, un uragan devastator a provocat distrugeri mari în America Centralæ.
Biserica a trimis cantitæﬂi mari de alimente øi provizii. Preøedintele Gordon B.
Hinckley a simﬂit cæ trebuia sæ meargæ în Honduras øi Nicaragua pentru a se
întâlni cu oamenii de acolo øi a-i încuraja. Ulterior, într-o ceremonie de
devoﬂiune desfæøuratæ cu ocazia Cræciunului, preøedintele Hinckley a vorbit
despre o fetiﬂæ de doi ani pe care o cunoscuse în acea cælætorie øi care ræmæsese
orfanæ în acel dezastru. Mama ei murise cu câteva luni înainte de uragan, iar când
a venit uraganul, tatæl a stivuit mobila din casæ pentru a scæpa de apa care creøtea.
Preøedintele Hinckley a povestit cæ tatæl „a luat o micæ saltea øi a pus-o deasupra
øi a aøezat-o pe [fiica lui] deasupra. În timpul eforturilor disperate, el a suferit un
atac de cord øi a murit... Nimeni nu a øtiut nimic despre ea pânæ când, douæ zile
mai târziu, s-a întâmplat ca un tânær sæ caute în acea casæ abandonatæ øi a væzut
cæ era încæ în viaﬂæ. El a coborât-o cu grijæ øi a încredinﬂat-o episcopului øi soﬂiei
sale. Acolo am væzut-o noi...
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Sper ca, în aceastæ perioadæ a Cræciunului, în care oamenii din acea zonæ
devastatæ nu vor putea sæ-øi împartæ daruri, acea fetiﬂæ orfanæ sæ poatæ primi
câteva bomboane, ceva dulce øi delicios. Trebuie sæ mæ îngrijesc ca acest lucru sæ
se întâmple.
Dumnezeu sæ-i binecuvânteze pe oamenii de pretutindeni... pentru ca inimile
lor sæ fie deschise øi braﬂele lor sæ fie întinse spre a-i ajuta pe cei nevoiaøi“
(Church News, 12 dec. 1998, pag. 4).
• Ce væ impresioneazæ la faptele acestor profeﬂi? Ce putem învæﬂa din exemplul lor?
Concluzii

Subliniaﬂi cæ noi suntem conduøi de cuvântul lui Dumnezeu dat prin profetul
Sæu. Când ascultæm sfaturile profetului øi acﬂionæm potrivit instrucﬂiunilor sale,
noi primim îndrumarea øi tæria necesare pentru a face faﬂæ greutæﬂilor zilnice.
Depuneﬂi mærturie despre adeværurile discutate în aceastæ lecﬂie, dupæ cum
sunteﬂi îndemnat de Spirit.
Puteﬂi ruga pe un membru al clasei sæ cânte „Îﬂi mulﬂumim, Doamne, pentru
profet“ (Imnuri øi cântece pentru copiii, pag. 36) Sau rugaﬂi pe membrul sau pe
grupul de membri ai clasei, desemnat, sæ-l intoneze.

Idei suplimentare
pentru predare

1. Profetul nu ne va conduce niciodatæ pe un drum greøit
Subliniaﬂi cæ noi putem avea încredere deplinæ în faptul cæ profetul numit de
Dumnezeu ne va conduce întotdeauna pe drumul bun.
În timp slujea în Cvorumul celor Doisprezece, elder Ezra Taft Benson a spus:
„ﬁineﬂi-væ ochii aﬂintiﬂi asupra profetului, pentru cæ Domnul nu va permite
niciodatæ profetului Sæu sæ conducæ aceastæ Bisericæ pe un drum greøit“ (în
Conference Report, oct. 1966, pag.123, sau Improvement Era, dec. 1966, pag. 1145).
În timp ce slujea în calitate de consilier în Prima Preøedinﬂie, preøedintele
Joseph F. Smith ne-a învæﬂat: „Dacæ [preøedintele Bisericii] ar deveni necredincios,
Dumnezeu l-ar îndepærta din poziﬂia pe care o deﬂine. Eu mærturisesc în numele
Dumnezeului lui Israel cæ El nu va ræbda ca acest cap al Bisericii, bærbatul pe care
El l-a ales sæ fie capul, sæ încalce legile Sale øi sæ intre în apostazie; în clipa în care
el ar merge pe o cale care ar duce, în timp, la aceasta, Dumnezeu l-ar îndepærta.
De ce? Pentru cæ a ræbda ca un om pæcætos sæ ocupe acea poziﬂie ar însemna sæ
permitæ fântânii sæ aibæ apæ murdaræ, ceea ce El nu va permite niciodatæ“
(Gospel Doctrine, ed. a 5-a [1939], pag. 44–45).
2. Profeﬂia øi revelaﬂia despre ræzboi
În timp ce discutaﬂi rolul profetului, puteﬂi citi D&L 87 împreunæ cu membrii
clasei. Aceastæ revelaﬂie a fost datæ prin Joseph Smith în anul 1832. În ea, era
prezis ræzboiul civil din Statele Unite.
3. Prezentarea video „Watchmen on the Tower“ („Pæzitorii din turn“)
Dacæ dispuneﬂi de caseta video Teachings from the Doctrine and Covenants and
Church History (53933), puteﬂi prezenta „Watchmen on the Tower“, un segment
de patru minute.
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4. Contribuﬂii ale preøedinﬂilor din zilele din urmæ ai Bisericii
Expuneﬂi ilustraﬂii cu preøedinﬂii din zilele din urmæ ai Bisericii (62575, Setul
de ilustraﬂii inspirate din scripturi 401, 507–520; vezi, de asemenea, pagina 241).
Dacæ folosiﬂi ilustraﬂii din biblioteca respectivei case de întrunire sau din Setul de
ilustraﬂii inspirate din scripturi, puteﬂi indica, lângæ fiecare ilustraﬂie, numele
profetului øi data la care a slujit ca preøedinte al Bisericii, aøa cum se aratæ la
pagina 241.
Rugaﬂi-i pe membrii clasei sæ deschidæ manualul la capitolul „Date cronologice
din istoria Bisericii“ (paginile 300–301 din acest manual øi paginile 27–28) din
Îndrumarul de studiu pentru membrii clasei). Explicaﬂi cæ aceasta este o resursæ utilæ
când dorim sæ aflæm contribuﬂiile fiecærui preøedinte al Bisericii.
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Joseph Smith
1830–1844

Brigham Young
1847–1877

John Taylor
1880–1887

Wilford Woodruff
1889–1898

Lorenzo Snow
1898–1901

Joseph F. Smith
1901–1918

Heber J. Grant
1918–1945

George Albert Smith
1945–1951

David O. McKay
1951–1970

Joseph Fielding Smith
1970–1972

Harold B. Lee
1972–1973

Spencer W. Kimball
1973–1985

Ezra Taft Benson
1985–1994

Howard W. Hunter
1994–1995

Gordon B. Hinckley
1995–
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„În felul Meu propriu“

Scop

Sæ îi ajute pe membrii clasei sæ înﬂeleagæ principiile bunæstærii spirituale øi
temporale, sæ se bizuie mai mult pe forﬂele proprii øi sæ devinæ mai angajaﬂi în
slujirea celor særaci øi nevoiaøi.

Pregætire

1. Studiaﬂi, rugându-væ, urmætoarele scripturi øi alte materiale:
a. Doctrinæ øi legæminte 38:30; 42:30–31, 42; 58:26–28; 104:13–18 øi alte
scripturi din aceastæ lecﬂie;
b. Our Heritage, painile 108–109, 111–114.
2. Revedeﬂi materialele pentru aceastæ lecﬂie din Îndrumarul de studiu pentru
membrii clasei (35686). Planificaﬂi moduri în care sæ faceﬂi referire la ele în
timpul lecﬂiei.
3. Rugaﬂi membri ai clasei sæ se pregæteascæ pentru a prezenta pe scurt urmætoarele
informaﬂii din Our Heritage:
a. crearea programului de bunæstare (paginile 108–109);
b. ajutorul acordat prin programul de bunæstare celor din Europa, dupæ cel deal Doilea Ræzboi Mondial (ultimul paragraf de la pagina 111 pânæ la
mijlocul paginii 114).
4. Dacæ folosiﬂi activitatea pentru atenﬂie, aduceﬂi la oræ un rucsac sau o geantæ.
Aduceﬂi, de asemenea, câteva pietre mari, având pe ele urmætoarele etichete:
absenﬂa credinﬂei, lene, lipsa educaﬂiei, datorie (în bani), eøecul în a te pregæti
pentru viitor.

Sugestii pentru
desfæøurarea lecﬂiei
Activitate pentru
captarea atenﬂiei

În funcﬂie de situaﬂie, folosiﬂi activitatea urmætoare sau una proprie pentru a
începe lecﬂia.
Invitaﬂi pe un membru al clasei sæ-øi punæ rucsacul sau ridicaﬂi geanta pe care aﬂi
adus-o la oræ (vezi „Pregætire“, punctul 4). Explicaﬂi cæ mulﬂi dintre noi poartæ,
în mod inutil, poveri grele toatæ viaﬂa. Începeﬂi sæ puneﬂi pietrele, în rucsac sau
geantæ, câte una pe mæsuræ ce discutaﬂi de ce poate fi fiecare dintre ele o povaræ.
Dupæ ce aﬂi pus øi ultima piatræ, puneﬂi-i pe membri clasei sæ încerce cât au
devenit de grele rucsacul sau geanta.
Acum, scoateﬂi pietrele câte una. Explicaﬂi cæ, pe mæsuræ ce ne asumæm
responsabilitatea de a îndepærta unele dintre aceste poveri, vieﬂile noastre vor
deveni mai bune.
Explicaﬂi cæ profeﬂii din zilele din urmæ ne-au învæﬂat întotdeauna despre cât este
de important sæ ne bizuim pe forﬂele proprii øi sæ-i ajutæm pe cei care au nevoie.

242

În aceastæ lecﬂie se discutæ despre aceste principii precum øi despre programul de
bunæstare al Bisericii, care îi încurajeazæ pe membri sæ aplice principiile.
Discuﬂii øi aplicaﬂii

Alegeﬂi, rugându-væ, materialul pentru lecﬂie care se potriveøte cel mai bine
nevoilor membrilor clasei. Încurajaﬂi-i pe membri clasei sæ împærtæøeascæ
experienﬂe care au legæturæ cu principiile din scripturi pe care le discutaﬂi.
1. Dezvoltarea capacitæﬂii de a ne bizui pe forﬂele proprii în lucruri spirituale
• Citiﬂi D&L 38:30 împreunæ cu membrii clasei. Ce ne învaﬂæ acest pasaj despre
importanﬂa bizuirii pe forﬂele proprii? În ce situaﬂii din viaﬂa dumneavoastræ
aﬂi constatat cæ acest sfat este adeværat?
• Ce înseamnæ sæ te bizui pe forﬂele proprii în lucruri spirituale? (Noi trebuie
sæ ne stræduim sæ ne dezvoltæm tæria spiritualæ care ne va da posibilitatea
sæ rezolvæm problemele dificile din viaﬂa noastræ øi sæ-i întærim pe alﬂii în
momentele de slæbiciune spiritualæ. De ce este important sæ ne putem bizui
pe forﬂele proprii în lucruri spirituale?
Elder Boyd K. Packer, din Cvorumul celor Doisprezece, a spus:
„Am fost învæﬂaﬂi sæ avem rezerve de alimente, îmbræcæminte øi, dacæ este posibil,
combustibil pentru un an – acasæ... Nu ne dæm seama cæ acelaøi principiu se
aplicæ øi inspiraﬂiei øi revelaﬂiei, soluﬂionærii problemelor, sfætuirii øi îndrumærii?
Trebuie sæ avem o sursæ pentru acestea depozitatæ în fiecare casæ...
Dacæ ne pierdem independenﬂa emoﬂionalæ øi spiritualæ, capacitatea de a ne
bizui pe forﬂele proprii, putem deveni slabi, tot atât de slabi, poate chiar mai
mult, pe cât suntem când devenim dependenﬂi din punct de vedere material“
(în Conference Report, apr. 1978, pag. 136–137, sau Ensign, mai 1978, pag.
91–92).
• Cum putem dobândi o capacitate mai mare de a ne bizui pe forﬂele proprii în
lucruri spirituale?
• Cum pot pærinﬂii sæ-øi ajute copiii sæ deprindæ bizuirea pe forﬂele proprii?
2. Dezvoltarea capacitæﬂii de a ne bizui pe forﬂele proprii în lucruri temporale
• Ce înseamnæ sæ te bizui pe forﬂele proprii în lucruri temporale? (Trebuie sæ ne
folosim de binecuvântærile pe care ni le-a dat Domnul de a ne îngriji de noi
înøine øi de familiile noastre. Când avem capacitatea fizicæ øi psihicæ necesaræ,
nu trebuie sæ plasæm povara îngrijirii noastre sau a familiilor noastre pe umerii
altora.) De ce este important sæ ne bizuim pe forﬂele proprii din punct de
vedere temporal?
• Cum putem dobândi o capacitate mai mare de a ne bizui pe forﬂele proprii în
lucruri temporale? (Ræspunsurile ar putea fi: învæﬂând sæ muncim mai eficient,
depozitând alimente øi alte lucruri esenﬂiale pentru timpurile de nevoie,
gestionându-ne bine banii øi completându-ne studiile. Folosiﬂi urmætoarele
informaﬂii pentru a discuta sau completa ræspunsurile membrilor clasei.
Pentru informaﬂii referitoare la completarea studiilor, vezi lecﬂia 23.)
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Munca
Explicaﬂi cæ, la scurt timp dupæ sosirea în Valea Salt Lake, preøedintele Brigham
Young a numit regiunea Deseret, care este un cuvânt din Cartea lui Mormon,
însemnând „albinæ care face miere“ (Eter 2:3). Preøedintele Brigham Young a
dorit ca sfinﬂii sæ fie harnici în noul lor cæmin øi sæ lucreze împreunæ spre binele
comun, aøa cum fac albinele. Noi ar trebui sæ avem aceeaøi atitudine faﬂæ de
muncæ în viaﬂa noastræ.
• Citiﬂi D&L 42:42 øi 56:17 împreunæ cu membrii clasei. Ce avertisment a dat
Domnul acelora care au ales sæ fie leneøi? Care este valoarea muncii în viaﬂa
noastræ? (Vezi citatul urmætor.) În ce fel a fost munca o binecuvântare în viaﬂa
dumneavoastræ? Cum aﬂi învæﬂat valoarea muncii? Cum îi pot învæﬂa adulﬂii
pe copii valoarea muncii?
„Pentru a se putea bizui pe forﬂele proprii, o persoanæ trebuie sæ munceascæ.
Munca este un efort fizic, mintal sau spiritual. Este sursa de bazæ a fericirii,
respectului de sine øi prosperitæﬂii. Prin muncæ, oamenii realizeazæ multe
lucruri bune în vieﬂile lor“ (Church Handbook of Instructions, Book 2: Priesthood
and Auxiliary Leaders [1998], pag. 257).
• Elder Neal A. Maxwell, din Cvorumul celor Doisprezece, a spus: „Munca este
întotdeauna o necesitate spiritualæ, chiar dacæ, pentru unii, munca nu este o
necesitate economicæ“ (în Conference Report, apr. 1998, pag. 50, sau Ensign,
mai 1998, pag. 38). De ce este munca importantæ pentru noi atât din punct
de vedere spiritual, cât øi temporal?
Depozitarea alimentelor øi altor bunuri necesare
Explicaﬂi cæ, timp de mulﬂi ani, profeﬂii din zilele din urmæ ne-au spus sæ depozitæm rezerve de alimente øi alte bunuri necesare pentru o perioadæ de un an, dacæ
este posibil. Urmând acest sfat, dobândim o capacitate mai mare de a ne bizui pe
forﬂele proprii pentru cæ ne putem îngriji de noi înøine în momentele grele.
În Church Handbook of Instructions se aratæ:
„Conducætorii Bisericii nu indicæ o reﬂetæ exactæ cu privire la ceea ce sæ depozitæm. Ci, ei sugereazæ ca membrii Bisericii sæ înceapæ sæ-øi facæ rezerve din ceea
ce ar fi necesar pentru a-i ﬂine în viaﬂæ dacæ nu ar avea nimic altceva de mâncat...
Printr-o planificare atentæ, majoritatea membrilor Bisericii pot depozita provizii
pentru un an din articolele de bazæ necesare pentru supravieﬂuire. Totuøi, unii
membrii nu au banii sau spaﬂiul necesare pentru o astfel de depozitare iar altora
le este interzis de lege sæ depoziteze alimente pentru o perioadæ de un an. Aceøti
membri trebuie sæ depoziteze cât de mult pot, având în vedere situaﬂia localæ.
Toﬂi membrii pot avea un viitor mai sigur dacæ învaﬂæ sæ cultive øi sæ prepare
alimentele de bazæ“ (Book 2, pag. 258).
• Care sunt alimentele de bazæ care pot fi depozitate în zona dumneavoastræ?
Ce aﬂi fæcut dumneavoastræ sau alﬂii pentru a crea o rezervæ de alimente? În
ce fel poate fi deﬂinerea unei rezerve adecvate de alimente o binecuvântare
spiritualæ, precum øi o binecuvântare temporalæ?
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Siguranﬂæ financiaræ
Pentru a ne putea bizui pe forﬂele proprii, este important sæ øtim cum sæ ne
gestionæm banii. Gestionarea deficitaræ a banilor poate duce la multe probleme
în viaﬂa personalæ øi a familiei.
• Ce putem face pentru a ne bizui mai mult pe forﬂele proprii sub aspect
financiar? Cum îi pot învæﬂa pærinﬂii pe copii sæ se bizuie mai mult pe forﬂele
proprii din punct de vedere financiar?
În Church Handbook of Instructions se explicæ: „Pentru a dobândi o capacitate
mai mare de a te bizui pe forﬂele proprii în gestionarea resurselor, membrii
Bisericii trebuie sæ plæteascæ zeciuiala øi darul de post, sæ evite sæ facæ datorii
inutile, sæ economiseascæ pentru viitor øi sæ-øi îndeplineascæ toate obligaﬂiile
asumate. De asemenea, membrii trebuie sæ-øi foloseascæ resursele, inclusiv
timpul, în mod cumpætat øi sæ evite risipirea lor“ (Book 2, pag. 258).
• Cum ne poate ajuta plata zeciuielii sæ ne gestionæm mai bine resursele?
• De ce este important ca noi sæ evitæm sæ facem datorii inutile? Ce practici
v-au ajutat sæ evitaﬂi datoriile sau sæ scæpaﬂi de datorii?
Preøedintele Gordon B. Hinckley ne-a avertizat asupra pericolului îndatorærii:
„Væ îndemn sæ væ limitaﬂi cheltuielile; impuneﬂi-væ o disciplinæ în ceea ce
priveøte cumpæræturile pentru a evita pe cât este posibil datoriile. Plætiﬂi-væ
datoriile cât de repede puteﬂi øi eliberaﬂi-væ de sclavie...
Dacæ v-aﬂi plætit datoriile, dacæ aveﬂi o rezervæ de provizii, chiar dacæ este
micæ, atunci furtunile pot urla deasupra capetelor dumneavoastræ, pentru cæ
veﬂi avea adæpost pentru soﬂie øi copii øi pace în inimi“ (în Conference Report,
oct. 1998, pag. 72, sau Ensign, nov. 1998, pag. 54).
3. Grija faﬂæ de cei nevoiaøi
În Doctrina øi legæmintele, Domnul a subliniat, în repetate rânduri, importanﬂa
grijii faﬂæ de cei nevoiaøi. Citiﬂi urmætoarele versete împreunæ cu membrii clasei.
Identificaﬂi ce ne învaﬂæ fiecare pasaj despre responsabilitatea pe care o avem de
a ne îngriji de cei care au nevoie.
a. D&L 42:30–31. (Când dæm bunurile noastre særacilor, noi dæm Domnului.)
b. D&L 44:6. (Noi „trebuie sæ-i [vizitæm] pe særaci øi pe cei nevoiaøi øi sæ le
[aducem] alinare“.)
c. D&L 52:40. (Dacæ nu ne amintim de særaci, de nevoiaøi, de bolnavi øi de
chinuiﬂi, noi nu suntem ucenicii Salvatorului.)
d. D&L 56:15. (Dacæ suntem bogaﬂi øi nu împærﬂim cu cei særaci, bogæﬂiile
noastre ne vor distruge sufletele.)
e. D&L 88:123. (Noi trebuie sæ ne iubim unul pe altul øi sæ împærﬂim unul cu
altul aøa cum cere Evanghelia.)
f. D&L 104:18. (Dacæ nu împærﬂim særacilor din abundenﬂa noastræ, vom avea
sælaø printre cei ræi, în chinuri.)
• În D&L 104:13–18, Domnul dæ explicaﬂii cu privire la felul Sæu propriu de a
satisface nevoile temporale ale copiilor Sæi. Care este „calea“ Domnului de a
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asigura cele necesare pentru særaci? Ce responsabilitate avem când primim din
abundenﬂa Domnului? (Vezi, de asemenea, Iacov 2:17–19.)
Explicaﬂi cæ a asigura cele necesare pentru særaci øi nevoiaøi în „felul propriu“
al Domnului înseamnæ a-i ajuta pe aceia care au nevoie dându-le în funcﬂie de
ceea ce am primit de la Dumnezeu. Aceasta înseamnæ sæ dæm de bunævoie øi
cu dragoste, recunoscând cæ Tatæl Ceresc este sursa tuturor binecuvântærilor øi
cæ noi suntem avem responsabilitatea de a le folosi pentru a sluji altora. Cei
care primesc acest ajutor ar trebui sæ-l accepte cu recunoøtinﬂæ. Ei trebuie sæ-l
foloseascæ pentru a se elibera de limitele impuse de nevoile lor øi pentru a
deveni mai capabili sæ se ridice la nivelul întregului lor potenﬂial. Apoi, ei
trebuie sæ-i ajute pe alﬂii.
• Cum suntem noi binecuvântaﬂi când dæm altora care au nevoie? Cum aﬂi fost
binecuvântaﬂi pentru cæ alﬂii v-au dat când aﬂi avut nevoie?
Explicaﬂi cæ existæ multe moduri în care îi putem ajuta pe aceia care au nevoie.
Biserica asiguræ moduri organizate în care putem acorda ajutor; de asemenea,
noi ne putem îngriji în mod individual, cu discreﬂie, de cei din jurul nostru.
• Un mod în care putem contribui la ajutorarea celor nevoiaøi este sæ oferim
contribuﬂii sub forma darului de post. Cum sunt folosite darurile de post
pentru îngrijirea celor særaci? (Episcopul le foloseøte pentru a asigura hranæ,
adæpost, îmbræcæminte øi altele acelora care au nevoie.)
• Cu cât ar trebui sæ contribuim prin darul de post? (Vezi citatul urmætor.)
De ce este important ca noi sæ contribuim prin darul de post?
„Biserica stabileøte o duminicæ din fiecare lunæ ca zi de post. În aceastæ zi,
membrii Bisericii postesc, færæ sæ mænânce øi sæ bea douæ mese consecutive.
Ei... dau Bisericii un dar de post cel puﬂin egal cu valoarea alimentelor pe care
le-ar fi consumat. Dacæ este posibil, membrii trebuie sæ fie foarte generoøi øi
sæ dea mult mai mult decât valoarea a douæ mese“ (Church Handbook of
Instructions, Book 2, pag. 256).
Pentru mai multe informaﬂii despre post øi darul de post, vezi lecﬂia 17.
Un alt mod în care Biserica ne ajutæ sæ ne îngrijim de nevoiaøi este asistenﬂa
umanitaræ organizatæ. Biserica este implicatæ, de mulﬂi ani, în activitæﬂi de
asistenﬂæ umanitaræ øi dezvoltare a capacitæﬂii fiecæruia de a se bizui pe forﬂele
proprii. Aceastæ asistenﬂæ este acordatæ membrilor øi nemembrilor, deopotrivæ,
pentru a contribui la îndepærtarea efectelor devastatoare ale særæciei, ræzboiului
øi dezastrelor naturale.
• Cum pot contribui membrii cu donaﬂii la fondul de ajutor umanitar al Bisericii?
(Completând partea corespunzætoare din formularul pentru zeciuialæ. Puteﬂi
aræta membrilor clasei un astfel de formular.) Care sunt câteva dintre modurile
în care ajutorul umanitar acordat de Bisericæ i-a binecuvântat pe cei care aveau
nevoie?
Preøedintele Thomas S. Monson ne-a vorbit despre unele dintre rezultatele
ajutorului umanitar acordat de Bisericæ:
„În anul 1992, un uragan devastator... a lovit litoralul de est al Floridei, læsând
în urmæ ruine, case afectate, acoperiøuri smulse, oameni înfometaﬂi. Membrii
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noøtri au fost prezenﬂi pentru a da ajutor. Casæ dupæ casæ a fost curæﬂatæ øi
reparatæ gratuit. Nu a contat religia sau culoarea persoanei care locuia în casæ...
Departe, pe înælﬂimile de pe versantul vestic la Muntelui Kenya, de-a lungul
marginii colosalei væi Rift, apa puræ ajunge acum la oamenii însetaﬂi. Un proiect
de furnizare a apei potabile a schimbat viaﬂa a peste 1.100 de familii. Când am
aflat prima oaræ despre nevoia de apæ puræ, am avut posibilitatea sæ contribuim
la finanﬂarea unui proiect, în cooperare cu TechnoServe, o organizaﬂie voluntaræ
particularæ. Sætenii au asigurat forﬂa de muncæ iar, acum, apa curge prin 40 de
kilometri de conducte cætre casele dintr-o zonæ ce cuprinde 15 sate, în care este
aøteptatæ. Binecuvântarea simplæ a posibilitæﬂii de a bea apæ curatæ aduce în
minte cuvintele Domnului: ’Mi-a fost sete øi Mi-aﬂi dat de bæut’ [Matei 25:35]“
(„Our Brothers’ Keepers“, Ensign, iunie 1998, pag. 37).
• Pe lângæ ocaziile pe care ni le oferæ Biserica, noi trebuie sæ cæutæm alte moduri
de a-i binecuvânta pe cei în nevoie din jurul nostru. Citiﬂi D&L 58:26–28
împreunæ cu membrii clasei. Cum putem noi aplica aceastæ scripturæ la
eforturile noastre de a-i sluji pe særaci øi nevoiaøi?
• Care sunt unele dintre obstacolele ce ne-ar putea sta în cale atunci când ne
îngrijim de særaci øi nevoiaøi? Cum putem depæøi aceste obstacole?
4. Programul de bunæstare al Bisericii
Explicaﬂi cæ, în 1936, fiind inspiratæ de Domnul, Prima Preøedinﬂie a creat
programul de bunæstare al Bisericii, ca mod organizat de a încuraja bizuirea pe
forﬂele proprii øi a-i ajuta pe cei în nevoie. Rugaﬂi-i pe membrii clasei desemnaﬂi
sæ vorbeascæ pe scurt despre crearea programului de bunæstare aøa cum este
prezentat în Our Heritage, paginile 108–109.
Puteﬂi împærtæøi urmætoarea declaraﬂie a Primei Preøedinﬂii pentru a sublinia
scopurile programului de bunæstare al Bisericii:
„Scopul nostru principal era sæ creæm, în mæsura posibilæ, un sistem prin care
blestemul leneviei sæ fie ridicat, relele pomenii sæ fie eradicate øi independenﬂa,
hærnicia, prosperitatea øi respectul de sine sæ existe din nou printre oameni.
Scopul Bisericii este sæ-i ajute pe oameni sæ se ajute. Munca este reîntronatæ ca
principiu cælæuzitor al vieﬂilor membrilor Bisericii noastre“ (în Conference Report,
oct. 1936, pag. 3).
• În ce fel contribuie programul de bunæstare al Bisericii la îndeplinirea acestor
scopuri?
Explicaﬂi cæ ajutorul acordat de Bisericæ oamenilor din Europa, dupæ cel de-al
Doilea Ræzboi Mondial, este un exemplu inspirator de mod în care programul
de bunæstare al Bisericii îi poate binecuvânta pe mulﬂi oameni. Rugaﬂi-i pe
membrii clasei desemnaﬂi sæ vorbeascæ pe scurt despre modul în care programul
de bunæstare i-a binecuvântat pe cei în nevoie din Europa, începând cu ultimul
paragraf de la pagina 111 din Our Heritage pânæ la pagina 114.
• Ce væ impresioneazæ la eforturile celor implicaﬂi în aceste proiecte? Cum le
putem urma exemplul?
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Concluzii

Idei suplimentare
pentru predare

Subliniaﬂi importanﬂa bizuirii pe forﬂele proprii øi a grijii faﬂæ de særaci øi
nevoiaøi. Puteﬂi depune mærturie despre cum a fost binecuvântatæ viaﬂa
dumneavoastræ ca urmare a respectærii acestor principii.

Puteﬂi folosi una sau ambele idei de mai jos pentru a completa planul lecﬂiei
sugerat.
1. Educaﬂia este vitalæ pentru bizuirea pe forﬂele proprii
Subliniaﬂi cæ membrii Bisericii au fost sfætuiﬂi întotdeauna sæ dobândeascæ cea
mai bunæ educaﬂie posibilæ. Primii sfinﬂi au fost foarte interesaﬂi sæ-øi sporeascæ
educaﬂia. În primul an petrecut în Valea Salt Lake, øcoala pentru copii a fost
organizatæ într-un cort. Mai târziu, conducætorii Bisericii au îndrumat fiecare
episcopie sæ-øi înfiinﬂeze o øcoalæ. Universitatea din Deseret a fost înfiinﬂatæ în
anul 1850. Pentru informaﬂii suplimentarea referitoare la importanﬂa educaﬂiei
în dezvoltarea capacitæﬂii de a te bizui pe forﬂele proprii, vezi lecﬂia 23.
2. Prezentare video „Grija faﬂæ de cei nevoiaøi“
Dacæ dispuneﬂi de Doctrine and Covenants and Church History Video Presentations
(53912), puteﬂi prezenta „Grija faﬂæ de cei nevoiaøi“, un segment de øapte minute.
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„Inimile copiilor se vor
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Scop

Sæ îi ajute pe membrii clasei sæ înﬂeleagæ necesitatea de a-øi cæuta stræmoøii øi a
primi rânduielile preoﬂiei în numele lor.

Pregætire

1. Studiaﬂi, rugându-væ, urmætoarele scripturi øi alte materiale:
a. Doctrinæ øi legæminte 2; 110:13–16; 138; Joseph Smith-Istorie 1:37–39;
b. Our Heritage, paginile 98–99, 101–102, 105–107.
2. Revedeﬂi materialele pentru aceastæ lecﬂie din Îndrumarul de studiu pentru membrii
clasei (35686). Planificaﬂi moduri în care sæ faceﬂi referire la ele în timpul lecﬂiei.
3. Repartizaﬂi, din timp, urmætoarele teme:
a. rugaﬂi pe un membru al clasei sæ prezinte pe scurt relatarea despre episcopul
Henry Ballard øi fiica sa, din Our Heritage, pagina 99;
b. rugaﬂi pe un alt membru al clasei sæ prezinte pe scurt revelaﬂia primitæ de
preøedintele Wilford Woodruff în legæturæ cu întocmirea istoriei familiei øi
pecetluirea copiilor cu pærinﬂii lor (vezi al doilea paragraf complet de la
pagina 101 din Our Heritage);
c. rugaﬂi pe unul sau doi membri ai clasei sæ se pregæteascæ pentru a vorbi, pe
scurt, despre experienﬂe pe care le-au træit în timp ce efectuau rânduieli ale
preoﬂiei pentru cei morﬂi. Invitaﬂi-i pe aceøti membri ai clasei sæ relateze ce
au simﬂit faﬂæ de oamenii pentru care au efectuat acele rânduieli;
d. rugaﬂi pe un membru al clasei sæ se pregæteascæ sæ prezinte pe scurt profeﬂia
preøedintelui Joseph F. Smith în care ne spune cæ va veni o vreme în care
pæmântul va „fi presærat cu temple“ (vezi ultimul paragraf complet de la
pagina 106 din Our Heritage).
4. Dacæ urmætoarele ilustraﬂii sunt disponibile, pregætiﬂi-væ sæ le folosiﬂi în
timpul lecﬂiei: Ilie restaureazæ puterea de a pecetlui familii pentru eternitate
(Setul de ilustraﬂii inspirate din Evanghelie, 417); Wilford Woodruff (Setul de
ilustraﬂii inspirate din Evanghelie, 509); Joseph F. Smith (Setul de ilustraﬂii
inspirate din Evanghelie, 511); øi Gordon B. Hinckley (63001; Setul de
ilustraﬂii inspirate din scripturi, 520). În locul ilustraﬂiilor cu preøedinﬂii
Woodruff, Smith øi Hinckley, puteﬂi folosi ilustraﬂia Profeﬂi din zilele din
urmæ (62575; Setul de ilustraﬂii inspirate din scripturi, 506).

Sugestii pentru
desfæøurarea lecﬂiei
Activitate pentru
captarea atenﬂiei

În funcﬂie de situaﬂie, împærtæøiﬂi urmætoarea povestire sau folosiﬂi o activitate
proprie pentru a începe lecﬂia.
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Frederick William Hurst lucra ca miner într-o minæ de aur din Australia când i-a
auzit, prima oaræ, pe misionarii sfinﬂi din zilele din urmæ predicând Evanghelia
restauratæ. El øi fratele lui, Charles, au fost botezaﬂi în luna ianuarie 1854. El a
încercat sæ-i ajute pe ceilalﬂi membri ai familiei sæ se converteascæ, dar ei l-au
refuzat pe el øi adeværurile pe care le propovæduia el.
Fred s-a mutat în Salt Lake City dupæ patru ani de la intrarea în Bisericæ øi a
slujit, cu credinﬂæ, ca misionar în câteva ﬂæri. El a lucrat øi ca zugrav/pictor în
Templul Salt Lake.
El a notat în jurnalul sæu urmætoarele: „În seara zilei de 1 martie, 1893, mæ
aflam singur în sufragerie, toﬂi ceilalﬂi plecaseræ la culcare. Stæteam la masæ
când, spre marea mea surprizæ, fratele meu mai mare, Alfred, a intrat, s-a aøezat
de cealaltæ parte a mesei øi a zâmbit. I-am spus (el pærea atât de aievea): ’Când
ai sosit în Utah?’.
El a spus: ’Tocmai am venit din Lumea Spiritelor; ceea ce vezi nu este trupul meu;
trupul zace în mormânt. Vreau sæ spun cæ, atunci când ai fost în misiune, mi-ai
spus multe lucruri despre Evanghelie øi lumea de apoi øi despre faptul cæ Lumea
Spiritelor este la fel de realæ ca øi pæmântul. N-am putut sæ te cred dar, când am
murit øi am ajuns acolo øi am væzut cu ochii mei, am înﬂeles cæ îmi spuseseøi
adeværul. Am participat la adunærile mormone’. El øi-a ridicat mâna øi a spus cu
multæ cælduræ: ‘Eu cred în Domnul Isus Hristos din toatæ inima. Eu cred în
credinﬂæ, pocæinﬂæ øi botez pentru iertarea pæcatelor, dar aceasta este tot ce pot sæ
fac. Aøtept ca tu sæ faci munca pentru mine în templu... Eøti urmærit îndeaproape...
Noi, toﬂi, privim spre tine ca la conducætorul nostru în aceastæ mæreaﬂæ lucrare.
Vreau sæ-ﬂi spun cæ sunt multe spirite mæreﬂe care plâng øi jelesc pentru cæ au rude
în Bisericæ, aici, care sunt nepæsætoare øi nu fac nimic pentru ele’ “ (Diary of
Frederick William Hurst, compilat de Samuel H. øi Ida Hurst [1961], pag. 204).
Explicaﬂi cæ, în aceastæ lecﬂie, veﬂi discuta despre mântuirea celor morﬂi,
studiind pe scurt munca a patru profeﬂi: Ilie, preøedintele Wilford Woodruff,
preøedintele Joseph F. Smith øi preøedintele Gordon B. Hinckley. Scopul acestei
lecﬂii este de a aduce o mai bune înﬂelegere a necesitæﬂii mântuirii celor morﬂi.
În lecﬂia urmætoare, se discutæ despre câteva moduri în care putem participa la
munca în templu øi de întocmire a istoriei familiei.
Discuﬂii øi aplicaﬂii

Alegeﬂi, rugându-væ, materialul pentru lecﬂie care se potriveøte cel mai bine
nevoilor membrilor clasei. Încurajaﬂi-i pe membri clasei sæ împærtæøeascæ
experienﬂe care au legæturæ cu principiile din scripturi, pe care le discutaﬂi.
1. Ilie: „Cheile acestei dispensaﬂii sunt încredinﬂate în mâinile voastre“
Predaﬂi øi discutaﬂi D&L 2; 110:13–16; 138:47–48; Joseph Smith – Istorie 1:37–39.
Expuneﬂi ilustraﬂia cu Ilie restaurând puterea de pecetluire, a preoﬂiei.
• Când îngerul Moroni a venit la Joseph Smith, el a spus cæ Ilie va „sædi în
inima copiilor promisiunile fæcute stræmoøilor“ (D&L 2:2; Joseph Smith-Istorie
1:39). În aceastæ profeﬂie, cuvântul stræmoøi înseamnæ stræbuni. Ce promisiuni
au fost fæcute stræbunilor noøtri?
Preøedintele Joseph Fielding Smith a spus: „Care a fost promisiunea fæcutæ
stræmoøilor care avea sæ fie împlinitæ în zilele din urmæ prin întoarcerea
inimilor copiilor cætre stræmoøii lor? A fost promisiunea pe care Domnul a
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fæcut-o, prin Enoh, Isaia øi profeﬂi, naﬂiunilor pæmântului, cæ va veni timpul
când cei morﬂi vor fi mântuiﬂi“ (Doctrines of Salvation, compilat de Bruce R.
McConkie, 3 volume [1954–1956], 2:154).
Elder Jeffrey R. Holland, din Cvorumul celor Doisprezece, a spus: „Dumnezeu
a fæcut acele promisiuni patriarhilor din vechime – Adam, Noe, Avraam, Isaac,
Iacov øi aøa mai departe – iar noi, færæ îndoialæ, le-am fæcut propriilor noøtri
taﬂi øi mame, aceia care au venit pe pæmânt înainte ca Evanghelia sæ fi fost
restauratæ, dar cærora noi le-am promis sæ le asiguræm rânduielile ei
salvatoare“ (Christ and the New Covenant [1997], pag. 297).
• În ziua de 3 aprilie, 1836, profetul Ilie le-a apærut profetului Joseph Smith øi
lui Oliver Cowdery în templul Kirtland. Care a fost scopul vizitei pe care Ilie a
fæcut-o lui Joseph øi Oliver? (Vezi D&L 110:13–16; vezi, de asemenea, D&L 2;
Joseph Smith–Istorie 1:38–39. El i-a conferit lui Joseph Smith puterea de
pecetluire, a preoﬂiei. Aceastæ putere face posibile cæsætoria veønicæ,
pecetluirile cu pærinﬂii øi munca de rânduire în templu pentru cei morﬂi.)
• Citiﬂi Joseph Smith–Istorie 1:37–39 øi D&L 138:47–48 împreunæ cu membrii
clasei. De ce ar fi pæmântul „complet pustiit la venirea [Domnului]“, dacæ noi
nu am avea puterea de pecetluire? (Unul dintre scopurile principale ale vieﬂii
pe pæmânt este sæ creæm relaﬂii de familie eterne. Færæ puterea de pecetluire,
acest lucru ar fi imposibil.)
Elder Jeffrey R. Holland ne-a învæﬂat cæ, færæ puterea de pecetluire, „nu ar exista
nici o legæturæ de familie în eternitæﬂi iar familiei omului nu i-ar fi, cu adeværat,
læsate în eternitate ’nici rædæcini’ [stræmoøi], ’nici ramuri’ [descendenﬂi]. Într-atât
încât... dacæ o familie a lui Dumnezeu, pecetluitæ, unitæ, salvatæ în împæræﬂia
celestæ este scopul suprem al vieﬂii muritoare, orice eøec aici ar fi, cu adeværat,
un blestem, care ar face ca întregul plan al salværii sæ fie ’complet distrus’ (Christ
and the New Covenant, pag. 297–298).
2. Preøedintele Wilford Woodruff: „Cineva trebuie sæ-i mântuiascæ“
Expuneﬂi ilustraﬂia cu preøedintele Wilford Woodruff. Explicaﬂi cæ preøedintele
Woodruff a fost devotat muncii de mântuire a celor morﬂi øi de pecetluire a
familiilor pentru eternitate. În timpul slujirii sale mulﬂi membri ai Bisericii au
slujit în misiuni de întocmire a genealogiilor øi, în 1894, Prima Preøedinﬂie a
îndrumat organizarea unei societæﬂi care sæ se ocupe de genealogii (Our Heritage,
pag. 101). Potrivit declaraﬂiilor lui elder Russell M. Nelson, din Cvorumul celor
Doisprezece, „evenimentele din acel an istoric [1894] au fæcut din cercetarea
istoriei familiei øi slujirea în templu o muncæ în Bisericæ“ (în Conference Report,
oct. 1994, pag. 114, sau Ensign, nov. 1994, pag. 85).
Folosiﬂi urmætoarele povestiri pentru a preda despre urgenﬂa muncii în templu
pentru cei morﬂi øi necesitatea ca noi sæ fim pecetluiﬂi cu pærinﬂii øi stræmoøii
noøtri.
Urgenﬂa muncii în templu pentru cei morﬂi
Rugaﬂi-l pe membrul clasei desemnat sæ prezinte pe scurt relatarea despre episcopul
Henry Ballard øi fiica sa, din Our Heritage, paginile 98–99.
Explicaﬂi cæ, o perioadæ de timp, preøedintele Woodruff a slujit ca preøedinte al
templului din St. George, Utah. Acesta a fost templul în care s-au efectuat,
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pentru prima oaræ în aceastæ dispensaﬂie, înzestrærile pentru cei morﬂi (vezi
Doctrines of Salvation, 2:171). În timp ce a slujit acolo, preøedintele Woodruff a
fost vizitat de spiritele a mulﬂi „oameni eminenﬂi“, care muriseræ. Invitaﬂi pe un
membru al clasei sæ împærtæøeascæ urmætoarea relatare a preøedintelui Woodruff:
„Spiritele celor morﬂi s-au adunat în jurul meu, dorind sæ øtie de ce nu le-am
mântuit. Ele mi-au spus: ’Voi aﬂi folosit Casa de înzestræri un numær de ani øi,
totuøi, nu s-a fæcut nimic, niciodatæ, pentru noi. Noi am pus temelia guvernærii
de care beneficiaﬂi voi acum... i-am ræmas fideli øi I-am fost credincioøi lui
Dumnezeu.’ Aceøtia au fost semnatarii Declaraﬂiei de independenﬂæ [a Statelor
Unite ale Americii] øi ei m-au aøteptat douæ zile øi douæ nopﬂi... Am mers direct
la bazinul de botez øi l-am chemat pe fratele McAllister pentru a mæ boteza
pentru semnatarii Declaraﬂiei de independenﬂæ øi pentru alﬂi cincizeci de oameni
eminenﬂi, ajungând la o sutæ în total, inclusiv John Wesley, Columb øi alﬂii“ (The
Disourses of Wilford Woodruff, selecﬂie de G. Homer Durham [1946], pag.
160–161).
• Ce putem învæﬂa din aceste douæ relatæri? (Ræspunsurile ar putea fi cæ cei
morﬂi aøteaptæ cu neræbdare ca noi sæ efectuæm rânduieli pentru ei øi cæ noi
trebuie sæ dovedim sârguinﬂæ în munca noastræ de mântuire a celor morﬂi.)
În timpul slujirii în Cvorumul celor Doisprezece, elder Wilford Woodruff a spus:
„În ultimii o mie opt sute de ani, oamenii care au træit øi au murit nu au auzit
niciodatæ glasul unui om inspirat, nu au auzit o predicæ a Evangheliei pânæ când
nu au intrat în lumea spiritelor. Cineva trebuie sæ-i mântuiascæ prin efectuarea
în trup a acestor rânduieli pentru ei pentru cæ ei nu le pot efectua în spirit øi,
pentru ca aceastæ muncæ sæ fie fæcutæ, noi trebuie sæ avem temple în care s-o
facem“ (în Journal of Discourses, 19:228–229).
Necesitatea ca noi sæ fim pecetluiﬂi cu pærinﬂii øi stræmoøii noøtri
Rugaﬂi-l pe membrul clasei desemnat sæ prezinte pe scurt revelaﬂia primitæ de
preøedintele Woodruff în legæturæ cu întocmirea istoriei familiei øi pecetluirea
copiilor cu pærinﬂii lor (Our Heritage, pagina 101).
• Ce ne învaﬂæ aceastæ revelaﬂie despre familii? În ce fel contribuie revelaﬂia la
îndeplinirea profeﬂiei despre întoarcerea inimilor copiilor cætre stræmoøii lor?
3. Preøedintele Joseph F. Smith: „Ochii înﬂelegerii mele au fost deschiøi“
Citiﬂi sau împærtæøiﬂi cu propriile cuvinte urmætoarea declaraﬂie a preøedintelui
Woodruff:
„Preøedintele [Brigham] Young, care a urmat dupæ preøedintele Joseph Smith...
a pus temelia [templului Salt Lake], precum øi a altora, în munﬂii lui Israel. De ce?
Pentru ca noi sæ putem aplica în practicæ aceste principii ale mântuirii pentru
cei morﬂi. El a îndeplinit tot ce i-a cerut Dumnezeu sæ îndeplineascæ. Dar el nu
a primit toate revelaﬂiile referitoare la aceastæ lucrare; nici preøedintele [John]
Taylor, nici Wilford Woodruff nu le-au primit“ (The Discourses of Wilford Woodruff,
pag. 153–154).
Expuneﬂi ilustraﬂia cu preøedintele Joseph F. Smith. Explicaﬂi cæ preøedintele
Smith, al øaselea preøedinte al Bisericii, a primit o revelaﬂie care a ajutat munca de
mântuire a celor morﬂi sæ meargæ mai departe. În ziua de 4 octombrie, 1918, cu
câteva sæptæmâni înainte de moartea sa, el a spus în cadrul conferinﬂei generale:
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„În ultimele cinci luni, am fost supus unei asediu de cætre o boalæ foarte gravæ...
În aceste cinci luni, nu am fost singur. Am sælæøluit în spiritul rugæciunii,
chinului, al credinﬂei øi al hotærârii; øi am comunicat permanent cu Spiritul
Domnului“ (în Conference Report, oct. 1918, pag. 2).
Cu o zi înainte de cea în care preøedintele Smith a fæcut aceastæ declaraﬂie,
el primise o revelaﬂie care avea sæ lærgeascæ modul în care sfinﬂii înﬂelegeau
mântuirea celor morﬂi. Aceastæ revelaﬂie este acum secﬂiunea 138 din Doctrinæ
øi legæminte. Este o consemnare a vizitei pe care Salvatorul a fæcut-o în lumea
spiritelor, în timp ce trupul Sæu se afla în mormânt.
• Ce fæcea preøedintele Smith când a primit viziunea despre mântuirea celor
morﬂi? (Vezi D&L 138:1–11. El medita la scripturi øi ispæøirea lui Isus Hristos.
În timp ce medita, el a fost îndemnat sæ citeascæ 1 Petru 3 øi 4, care cuprind
informaﬂii despre slujirea lui Isus în lumea spiritelor de dupæ moarte.
• Citiﬂi D&L 138:12–19 împreunæ cu membrii clasei. Pe cine a vizitat Salvatorul
în lumea spiritelor? (Ræspunsurile le pot include pe cele menﬂionate mai jos.
Le puteﬂi rezuma pe tablæ.)
Salvatorul a mers la spiritele celor care:
a. „fuseseræ credincioøi în timp ce au træit în viaﬂa muritoare“ (D&L 138:12);
b. „oferiseræ un sacrificiu similar mæreﬂului sacrificiu al Fiului lui Dumnezeu“
(D&L 138:13);
c. „suferiseræ în numele Mântuitorului lor“ (D&L 138:13);
d. „pæræsiseræ viaﬂa muritoare fermi în speranﬂa unei învieri glorioase, prin
harul lui Dumnezeu, Tatæl, øi al Singurului Sæu Fiu Næscut, Isus Hristos“
(D&L 138:14);
e. „erau plini de bucurie øi fericire øi se bucurau împreunæ pentru cæ ziua
eliberærii lor era aproape“ (D&L 138:15).
• La cine nu s-a dus Salvatorul? (Vezi D&L 138:20–21.) Ce a fæcut Salvatorul pentru
ca Evanghelia sæ poatæ fi predicatæ „acelora care muriseræ în pæcatele lor, færæ o
cunoaøtere a adeværului“? (Vezi D&L 138:27–37. El a organizat spiritele drepte øi
le-a împuternicit sæ propovæduiascæ acelora care nu acceptaseræ încæ Evanghelia.)
Cine predicæ Evanghelia în lumea spiritelor astæzi? (Vezi D&L 138:57.)
• Citiﬂi D&L 138:22–24, 57–59 împreunæ cu membrii clasei. Rugaﬂi-i sæ caute
diferenﬂele dintre aceia din lumea spiritelor care au fost credincioøi în
mærturia despre Isus øi aceia care nu au fost. Ce væ învaﬂæ aceste versete despre
importanﬂa propovæduirii Evangheliei în lumea spiritelor? Ce sentimente væ
inspiræ aceste versete cu privire la responsabilitatea de a efectua rânduielile
preoﬂiei faﬂæ de cei morﬂi?
Rugaﬂi-i pe membrii clasei desemnaﬂi sæ vorbeascæ, pe scurt, despre experienﬂele
øi sentimentele pe care le-au avut când au efectuat rânduieli pentru cei morﬂi
(vezi „Pregætire“, punctul 3c).
4. Preøedintele Gordon B. Hinckley: „Noi suntem hotærâﬂi... sæ ducem
templele la oameni“
Rugaﬂi-l pe membrul clasei desemnat sæ prezinte pe scurt profeﬂia preøedintelui
Joseph F. Smith în care ne spune cæ va veni o vreme în care pæmântul va „fi
presærat cu temple“ (Our Heritage, pagina 106).
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Expuneﬂi ilustraﬂia cu preøedintele Gordon B. Hinckley. Explicaﬂi cæ preøedintele
Hinckley este un alt profet care ne-a fæcut sæ înﬂelegem mai bine munca în
templu. Când Gordon B. Hinckley a devenit preøedinte al Bisericii în 1995,
funcﬂionau 47 de temple. Dupæ aproximativ doi ani øi jumætate, el a fæcut
urmætorul anunﬂ:
„Existæ multe zone îndepærtate ale Bisericii, în care numærul de membri este mic
øi øansele de a creøte în viitorul apropiat sunt puﬂine. Le vor fi celor care locuiesc
în aceste zone refuzate pentru totdeauna binecuvântærile rânduielilor din
templu? Cu câteva luni în urmæ, în timp ce vizitam o astfel de zonæ, am meditat,
rugându-ne, la aceastæ întrebare. Ræspunsul a venit, credem noi, clar øi limpede.
Vom construi temple mici în unele dintre aceste zone, clædiri cu toate facilitæﬂile
necesare administrærii tuturor rânduielilor. Ele vor fi construite conform
standardelor pentru temple, care sunt mult mai înalte decât standardele pentru
casele de întrunire. În ele se vor putea efectua botezuri pentru morﬂi, slujbe de
înzestrare, pecetluiri øi toate celelalte rânduieli ce trebuie fæcute în casa Domnului
atât pentru cei în viaﬂæ, cât øi pentru cei morﬂi...
Suntem hotærâﬂi... sæ ducem templele la oameni øi sæ le oferim toate ocaziile de
a obﬂine binecuvântærile atât de preﬂioase care vin ca urmare a preaslævirii în
templu“ (în Conference Report, oct. 1997, pag. 68–69, sau Ensign, nov. 1997,
pag. 49–50).
În luna aprilie 1998, preøedintele Hinckley a anunﬂat cæ s-a planificat ca, pânæ
la sfârøitul secolului, sæ existe 100 de temple (vezi Conference Report, apr. 1998,
pag. 115, sau Ensign, mai 1998, pag. 88).
• Care a fost efectul creøterii numærului de temple asupra vieﬂii dumneavoastræ?
Care a fost efectul asupra altor persoane pe care le cunoaøteﬂi? (Puteﬂi aræta
câﬂi oameni nu ar fi beneficiat de binecuvântærile templului dacæ preøedintele
Hinckley nu ar fi primit revelaﬂia de a græbi construirea de temple.) Ce efect
va avea clædirea acceleratæ de temple asupra acelora care au murit færæ a primi
Evanghelia?
Concluzii

Idei suplimentare
pentru predare

Subliniaﬂi cæ nici un grup de oameni din istorie nu a avut vreodatæ prilejul de a
face atât de mult pentru atât de mulﬂi oameni cât facem noi astæzi. Explicaﬂi cæ, în
lecﬂia urmætoare, se va discuta øi despre anumite moduri în care putem participa
la munca în templu øi de întocmire a istoriei familiei. Depuneﬂi mærturie despre
adeværurile discutate în timpul lecﬂiei, aøa cum sunteﬂi îndemnat de Spirit.

Puteﬂi folosi urmætoarea idee pentru a completa planul lecﬂiei sugerat.
Participarea tinerilor la munca în templu
Dacæ predaﬂi tinerilor, încurajaﬂi-i sæ participe la munca în templu botezându-se
pentru cei morﬂi. Dacæ predaﬂi adulﬂilor, sugeraﬂi pærinﬂilor sæ-øi ajute copiii sæ
participe la munca în templu. Puteﬂi împærtæøi urmætoarea povestire spusæ de
elder J Ballard Washburn, din Cei Øaptezeci:
„Dupæ o conferinﬂæ de ﬂæruø, discutam cu o familie printre ai cærei membri se
aflau øi adolescenﬂi. Le-am spus: ’Trebuie sæ træiﬂi drept pentru ca, într-o zi, sæ
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puteﬂi merge la templu împreunæ cu pærinﬂii voøtri’. O fiicæ de øaisprezece ani
a ræspuns: ’Dar, mergem la templu cu pærinﬂii aproape în fiecare sæptæmânæ.
Mergem øi facem botezuri pentru cei al cæror nume se aflæ în dosarul familiei
noastre’. Mi-am zis: Ce lucru minunat, familiile merg la templu împreunæ“ (în
Conference Report, apr. 1995, pag. 12, sau Ensign, mai 1995, pag. 11).
• În ce alte moduri pot ajuta tinerii la progresul muncii fæcute în temple?
(Ræspunsurile ar putea fi: ei pot face cercetæri asupra istoriei familiei øi pot
sprijini eforturile fæcute de pærinﬂi pentru a merge la templu.)
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Sæ gæsim bucurie în
munca în templu øi de
întocmire a istoriei familiei

Scop

Sæ îi ajute pe membrii clasei sæ vadæ multele moduri diferite în care pot participa la
munca în templu øi de întocmire a istoriei familiei øi sæ-i încurajeze sæ stabileascæ,
rugându-se, modurile în care pot ei sæ participe la aceasta acum.

Pregætire

1. Revedeﬂi materialele pentru aceastæ lecﬂie din Îndrumarul de studiu pentru membrii
clasei (35686). Planificaﬂi moduri în care sæ faceﬂi referire la ele în timpul lecﬂiei.
2. Cu o sæptæmânæ înainte, rugaﬂi doi membri ai clasei sæ participe, în vreun fel,
în timpul sæptæmânii ce urmeazæ, la munca în templu øi de întocmire a istoriei
familiei. Ajutaﬂi-i sæ înﬂeleagæ cæ existæ multe moduri de a face aceastæ muncæ.
De exemplu, ei ar putea completa înregistrarea de grup de familii, ar putea
trimite nume ale stræmoøilor pentru munca în templu, ar putea merge la
templu, ar putea scrie în jurnal sau istoria personalæ ori i-ar putea învæﬂa pe
copii despre stræmoøii lor. Invitaﬂi-i sæ se pregæteascæ sæ vorbeascæ despre
experienﬂele lor în timpul lecﬂiei.
3. Puteﬂi obﬂine exemplare ale resurselor puse la dispoziﬂie de Bisericæ pentru
efectuarea muncii în templu øi de întocmire a istoriei familiei pentru a le
prezenta în partea a treia a lecﬂiei (vezi pagina 260). Dacæ în episcopia sau
ramura dumneavoastræ, existæ un consultant pentru istoria familiei, îl
(o) puteﬂi ruga sæ pregæteascæ o scurtæ prezentarea a acestor resurse.

Sugestii pentru
desfæøurarea lecﬂiei
Activitate pentru
captarea atenﬂiei

În funcﬂie de situaﬂie, folosiﬂi activitatea urmætoare sau una proprie pentru a
începe lecﬂia.
Scrieﬂi numele dumneavoastræ în mijlocul tablei. În alte pærﬂi ale tablei, scrieﬂi
numele pærinﬂilor dumneavoastræ, câteva nume ale stræmoøilor øi, dacæ sunteﬂi
pærinte, ale copiilor dumneavoastræ. Spuneﬂi pe scurt membrilor clasei care este
gradul de rudenie cu fiecare dintre persoanele ale cæror nume le-aﬂi scris.
Explicaﬂi modurile în care unele dintre aceste persoane au fost temporar separate
unele de altele. De exemplu, unele au fost separate din cauza morﬂii. Este posibil
ca altele sæ fi fost separate pentru cæ au træit în locuri diferite.
Arætaﬂi cæ, øi atunci când membrii familiei sunt separaﬂi temporar, ei pot fi uniﬂi
pentru eternitate. Inimile lor se pot întoarce unele cætre altele (D&L 110:14–15).
Explicaﬂi cæ, în aceastæ lecﬂie, se discutæ modurile în care putem participa la
munca în templu øi de întocmire a istoriei familiei. Pe mæsuræ ce participæm la
aceastæ muncæ, înﬂelegem mai bine ceea ce înseamnæ sæ faci parte dintr-o familie
veønicæ. Inimile noastre se întorc cætre stræmoøii noøtri, inimile lor cætre noi øi
inimile pærinﬂilor øi copiilor se întorc unele cætre altele.
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Discuﬂii øi aplicaﬂii

Alegeﬂi, rugându-væ, materialele pentru lecﬂie care se potrivesc cel mai bine
nevoilor membrilor clasei. Încurajaﬂi-i pe membri clasei sæ împærtæøeascæ
experienﬂe care au legæturæ cu principiile din scripturi pe care le discutaﬂi.
Amintiﬂi membrilor clasei cæ aceasta este a doua dintre cele douæ lecﬂii despre
munca în templu øi de întocmire a istoriei familiei. În lecﬂia 39, s-a discutat
despre necesitatea de a merge la templu øi de a efectua rânduielile preoﬂiei în
numele acelora care au murit færæ a le primi. În aceastæ lecﬂie, se discutæ alte
câteva moduri în care putem participa la munca în templu øi de întocmire a
istoriei familiei.
1. Spiritul lui Ilie îi îndeamnæ pe oameni sæ-øi întoarcæ inimile cætre
stræmoøii lor
Explicaﬂi cæ sfinﬂii din zilele din urmæ vorbesc deseori despre Spiritul lui Ilie.
Aceastæ sintagmæ se referæ la dorinﬂa pe care o au oamenii de „a întoarce inimile
pærinﬂilor cætre copii øi inimile copiilor cætre pærinﬂii lor“(D&L 110:15). Noi îl
numim Spiritul lui Ilie pentru cæ Ilie a redat cheile puterii de pecetluire, a
preoﬂiei, lui Joseph Smith (D&L 110:13–16). Prin aceastæ putere, pot fi efectuate
rânduieli ale pecetluirii care unesc familiile pentru veønicie.
• Ce îi inspiræ sæ facæ Spiritul lui Ilie pe membrii Bisericii? (Ræspunsurile ar
putea fi: ne îndeamnæ sæ primim rânduielile din templu, sæ facem cercetæri
pentru istoria familiei øi sæ mergem la templu pentru a primi rânduielile
preoﬂiei pentru cei morﬂi. Vezi, de asemenea, urmætorul citat.) Ce experienﬂe
aﬂi træit când v-aﬂi simﬂit influenﬂat de Spiritul lui Ilie?
Preøedintele Gordon B. Hinckley a subliniat: „Toatæ marea noastræ strædanie
legatæ de istoria familiei este orientatæ spre munca în templu. Nu are alt scop.
Rânduielile în templu devin coroana de binecuvântæri pe care o are de oferit
Biserica“ (în Conference Report, apr. 1998, pag. 115–116, sau Ensign, mai 1998,
pag. 88).
• Care sunt unele dintre lucrurile pe care oamenii sunt îndemnaﬂi de cætre
Spiritul lui Ilie sæ le facæ în întreaga lume? (Ræspunsurile ar putea fi cæ
genealogia a devenit o pasiune ræspânditæ în întreaga lume øi cæ progresele
tehnologice fac ca genealogia sæ fie mai uøor de întocmit øi mai accesibilæ.)
2. Fiecare membru poate participa la munca în templu øi de întocmire a
istoriei familiei
Rugaﬂi-i pe membrii clasei desemnaﬂi sæ vorbeascæ, pe scurt, despre experienﬂele
pe care le-au træit fæcând muncæ în templu øi de întocmire a istoriei familiei în
sæptæmâna ce a trecut (vezi „Pregætire“, punctul 2).
Dupæ ce aceøti membri ai clasei øi-au împærtæøit experienﬂele, citiﬂi urmætoarea
declaraﬂie a preøedintelui Boyd K. Packer, din Cvorumul celor Doisprezece:
„Nici o muncæ nu aduce mai multæ protecﬂie acestei Biserici decât munca în
templu øi cercetarea genealogicæ pe care o implicæ. Nici o muncæ nu ajutæ mai
mult la progresul spiritual. Nici o muncæ nu ne dæ mai multæ putere“ („The
Holy Temple“, Ensign, febr. 1995, pag. 36).
• Cum v-au ajutat munca în templu øi de întocmire a istoriei familiei sæ simﬂiﬂi
cæ progresaﬂi spiritual øi cæ aveﬂi o mai mare putere?
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Arætaﬂi cæ øi noi putem participa la munca în templu, în anumite moduri, de-a
lungul vieﬂii noastre. Elder Dallin H. Oaks, din Cvorumul celor Doisprezece, a
spus: „În munca de mântuire a celor morﬂi, sunt multe sarcini de îndeplinit øi...
toﬂi membrii trebuie sæ participe alegând, prin rugæciune, acele moduri care sunt
potrivite pentru mediul de viaﬂæ dintr-un anumit moment... Scopul nostru nu
este sæ-i obligæm pe toﬂi sæ facæ totul, ci sæ-i încurajæm pe toﬂi sæ facæ câte ceva“
(„Family History: ’In Wisdom and Order’ “, Ensign, iun. 1989, pag. 6).
• Care sunt unele dintre lucrurile pe care le puteﬂi face pentru a participa la
munca în templu øi de întocmire a istoriei familiei? (Scrieﬂi pe tablæ ræspunsurile
membrilor clasei. Folosiﬂi urmætoarele informaﬂii pentru a discuta sau completa
ræspunsurile membrilor clasei. Dacæ predaﬂi adulﬂilor, îi puteﬂi întreba cum au
participat la munca în templu øi de întocmire a istoriei familiei în diferitele
etape ale vieﬂilor lor.)
Sæ avem o recomandare pentru templu validæ øi sæ mergem la templu periodic
Explicaﬂi cæ unul dintre lucrurile pe care le putem face pentru a participa la
munca în templu øi de întocmire a istoriei familiei este sæ avem o recomandare
pentru templu validæ øi sæ mergem la templu cât de des ne permit condiﬂiile.
Preøedintele Gordon B. Hinckley a spus:
„Îi îndemn pe membrii Bisericii de pretutindeni, cu toatæ persuasiunea de care
sunt capabil, sæ træiascæ demni pentru a deﬂine o recomandare pentru templu, sæ
obﬂinæ una øi sæ o considere un bun de preﬂ øi sæ facæ eforturi øi mai mari pentru
a merge în casa Domnului øi a se împærtæøi din spiritul øi binecuvântærile pe care
le pot avea acolo. Sunt mulﬂumit cæ orice bærbat sau femeie care merge la templu
în spiritul sinceritæﬂii øi al credinﬂei pæræseøte casa Domnului fiind un bærbat mai
bun sau o femeie mai bunæ. Este nevoie sæ ne perfecﬂionæm permanent întreaga
viaﬂæ. Este nevoie sæ læsæm deoparte, uneori, zgomotul øi tumultul lumii øi sæ
pæøim între pereﬂii unei case sacre a lui Dumnezeu, pentru a simﬂi, acolo, spiritul
Sæu într-o atmosferæ de sfinﬂenie øi pace“ (în Conference Report, oct. 1995,
pag. 72, sau Ensign, nov. 1995, pag. 53).
Arætaﬂi cæ, chiar dacæ situaﬂia noastræ nu ne permite sæ mergem periodic la templu,
noi trebuie sæ deﬂinem o recomandare pentru templu. Preøedintele Howard W.
Hunter a spus: „Domnul s-ar bucura dacæ fiecare membru adult ar fi demn sæ aibæ
– øi ar avea – o recomandare pentru templu validæ. Lucrurile pe care trebuie sæ le
facem øi sæ nu le facem pentru a fi demni sæ avem o recomandare pentru templu
sunt chiar lucrurile care ne asiguræ fericirea ca indivizi øi ca familii“ (în Conference
Report, oct. 1994, pag. 8, sau Ensign, nov. 1994, pag. 8).
• Ce binecuvântæri putem primi dacæ deﬂinem o recomandare pentru templu øi
mergem la templu?
• Cum îi pot învæﬂa pærinﬂii pe copiii lor despre importanﬂa templului?
(Ræspunsurile ar putea fi: pærinﬂii pot merge periodic la templu sau pot depune
eforturi în acest sens, îi pot învæﬂa pe copii despre templu øi pot depune mærturie
despre binecuvântærile pe care le primim prin temple øi-i pot lua la templu pe
copiii în vârstæ de 12 ani sau mai mult pentru a fi botezaﬂi pentru cei morﬂi.)
Sæ pregætim cele necesare pentru efectuarea rânduielilor pentru rudele decedate
Explicaﬂi cæ un alt mod în care putem participa la munca în templu øi de
întocmire a istoriei familiei este sæ pregætim cele necesare pentru efectuarea
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rânduielilor pentru rudele decedate. Chiar dacæ alﬂii din familia noastræ au lucrat
la istoria familiei, putem gæsi rude decedate care au încæ nevoie sæ fie efectuate
pentru ele rânduieli în templu.
Începem acest proces prin identificarea rudelor decedate. Putem întocmi o listæ
cu cei pe care ni-i amintim, putem cæuta în înregistrærile familiei øi îi putem
ruga pe pærinﬂi, bunici øi pe alﬂi membri ai familiei sæ ne vorbeascæ despre alﬂi
stræmoøi. De asemenea, putem folosi, în cæminele proprii øi în Centrele pentru
istoria familiei, programele pentru computer realizate de Bisericæ pentru a ne
sprijini în aceste eforturi. Subliniaﬂi influenﬂa puternicæ a Spiritului, care ne
poate ajuta sæ ne identificæm stræmoøii. Pe mæsuræ ce ne exercitæm credinﬂa,
numele øi informaﬂiile pot ajunge la noi în moduri øi în locuri neaøteptate.
Pe mæsuræ ce aflæm mai multe despre stræmoøii noøtri, trebuie sæ consemnæm
informaﬂiile pe care le gæsim în formularele pentru istoria familiei, cum ar fi
arborele genealogic øi înregistrærile grupului de familii. Dacæ un stræmoø a primit
rânduieli ale preoﬂiei înainte de a muri, este util sæ consemnaﬂi datele la care s-au
efectuat acele rânduieli, astfel încât sæ øtim care mai trebuie efectuate.
Consultanﬂii pentru istoria familiei din episcopie, ramuræ sau ﬂæruø ne pot ajuta sæ
pregætim informaﬂiile de care va avea nevoie templul înainte ca rânduielile sæ fie
efectuate pentru stræmoøii noøtri. Aceste instrucﬂiuni trebuie sæ intre øi în posesia
publicaﬂiilor pentru istoria familiei ale Bisericii, conducætorilor locali ai preoﬂiei øi
templelor.
Elder Richard G. Scott, din Cvorumul celor Doisprezece, ne-a sfætuit: „Faceﬂi
aranjamentele necesare pentru a participa la pecetluiri øi alte rânduieli pentru
stræmoøii decedaﬂi... Eu consider cæ ne este de ajutor ca, atunci când primim
rânduieli pentru un altul, sæ încercæm øi sæ ne apropiem de acea persoanæ. Eu mæ
gândesc la ea øi mæ rog ca ea sæ accepte rânduiala øi sæ beneficieze de ea. Faceﬂi
aceste lucruri, rugându-væ în inima dumneavoastræ ca Sfântul Spirit sæ væ facæ sæ
înﬂelegeﬂi mai bine øi sæ væ îmbogæﬂeascæ viaﬂa. Acelor rugæciuni fæcute de oameni
demni li se va ræspunde“ (în Conference Report, apr. 1999, pag. 33, sau Ensign,
mai 1999, pag. 27).
Aflaﬂi informaﬂii despre viaﬂa stræmoøilor
• Cum aﬂi aflat informaﬂii despre viaﬂa stræmoøilor dumneavoastræ? În ce fel v-a
ajutat faptul cæ aﬂi aflat informaﬂii despre viaﬂa stræmoøilor dumneavoastræ?
• Ce pot face pærinﬂii pentru a-i învæﬂa pe copii despre stræmoøii lor?
Elder Dennis B. Neuenschwander, din Cei Øaptezeci, a vorbit despre responsabilitatea sa de a-øi învæﬂa copiii øi nepoﬂii despre istoria familiei lor:
„Nici unul dintre copiii mei nu are vreo amintire despre bunicii mei. Dacæ
vreau ca nepoﬂii øi copiii mei sæ-i cunoascæ pe cei care mai træiesc încæ în
amintirea mea, atunci eu trebuie sæ construiesc podul dintre ei. Eu sunt
singura legæturæ cu generaﬂiile care se aflæ de cele douæ pærﬂi ale mele. Este
responsabilitatea mea sæ le împletesc inimile prin dragoste øi respect, chiar
dacæ ei nu s-au cunoscut personal, probabil, niciodatæ. Nepoﬂii mei nu vor
øti nimic despre istoria familiei lor dacæ eu nu fac nimic pentru a o pæstra
pentru ei. Ceea ce eu nu voi consemna în vreun fel se va pierde la moartea
mea øi ceea ce eu nu transmit urmaøilor mei ei nu vor avea niciodatæ. Munca
de strângere øi împærtæøire a amintirilor despre familia eternæ este o
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responsabilitate personalæ. Ea nu poate fi înlocuitæ sau datæ altcuiva“ (în
Conference Report, apr. 1999, pag. 109, sau Ensign, mai 1999, pag. 83–84).
ﬁineﬂi un jurnal sau pregætiﬂi o istorie personalæ sau o istorie a familiei
• Cum ne ajutæ ﬂinerea unui jurnal sau întocmirea istoriei personale sæ participæm
la întocmirea istoriei familiei? Ce binecuvântæri ne aduce ﬂinerea unui jurnal
sau întocmirea istoriei personale? (Sugeraﬂi ca membrii clasei sæ discute despre
binecuvântærile personale øi binecuvântærile pe care le-ar putea primii urmaøii lor.)
• Cum ne poate ajuta pregætirea unei istorii a familiei sæ ne întoarcem inima
cætre membrii familiei noastre?
3. Biserica asiguræ multe resurse pentru a ne ajuta sæ participæm la munca în
templu øi de întocmire a istoriei familiei
Explicaﬂi cæ Biserica asiguræ multe resurse pentru a ne ajuta sæ participæm la
munca în templu øi de întocmire a istoriei familiei Printre acestea se numæræ:
a. A Member’s Guide to Temple and Family History Work (34697);
b. formulare pentru istoria familiei (de exemplu planøe genealogice øi formulare
pentru grupul de familii);
c. programe pentru computere;
d. informaﬂii pe Internet;
e. centre de istoria familiei (puteﬂi afla unde se aflæ cel mai apropiat centru).
Arætaﬂi exemplare ale broøurii A Member’s Guide øi ale formularelor pentru istoria
familiei øi explicaﬂi cum le pot obﬂine membrii clasei. Dacæ l-aﬂi rugat pe consultantul pentru istoria familiei sæ vorbeascæ membrilor clasei despre aceste resurse,
daﬂi-i aceastæ ocazie (vezi „Pregætire, punctul 3). Asiguraﬂi-væ cæ membrii clasei
înﬂeleg cæ pot participa la munca în templu øi de întocmire a istoriei familiei
chiar dacæ nu au acces la aceste resurse.
Concluzii

Idei suplimentare
pentru predare

Exprimaﬂi-væ sentimentele despre importanﬂa participærii la munca în templu
øi de întocmire a istoriei familiei. Încurajaﬂi-i pe membrii clasei sæ stabileascæ,
rugându-se, modurile în care ar trebui sæ participe la aceastæ muncæ acum.
Depuneﬂi mærturie despre adeværurile discutate în aceastæ lecﬂie, dupæ cum
sunteﬂi îndemnat de Spirit.

Puteﬂi folosi urmætoarea idee pentru a completa planul lecﬂiei sugerat.
Activitate pentru membrii clasei
Obﬂineﬂi suficiente exemplare ale unui formular pentru istoria familiei, de
exemplu un arbore genealogic sau o înregistrare a grupului de familii, pentru a
putea da câte unul fiecærui membru al clasei. Puteﬂi obﬂine aceste formulare prin
conducætorii preoﬂiei sau consultantul pentru istoria familiei.
La momentul potrivit din timpul lecﬂiei, înmânaﬂi fiecærui membru al clasei un
exemplar al formularului. Dacæ dispuneﬂi de timp, puteﬂi distribui creioane sau
pixuri øi îi puteﬂi ruga pe membrii clasei sæ înceapæ sæ le completeze în timpul orei.
Dacæ nu dispuneﬂi de timp, încurajaﬂi-i pe membri sæ completeze formularul acasæ.
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Scopul

Sæ îi inspire pe membrii clasei sæ participe la împærtæøirea Evangheliei în toatæ
lumea øi sæ-i întæreascæ pe noii convertiﬂi.

Pregætire

1. Studiaﬂi, rugându-væ, urmætoarele scripturi øi alte materiale:
a. Doctrinæ øi legæminte 1:4–5, 30; 65; 88:81; 109:72–74;
b. Our Heritage, paginile 116–117, 124–125.
2. Revedeﬂi materialele pentru aceastæ lecﬂie din Îndrumarul de studiu pentru membrii
clasei (35686). Planificaﬂi moduri în care sæ faceﬂi referire la ele în timpul lecﬂiei.
3. Rugaﬂi-i pe membrii clasei sæ se pregæteascæ pentru a prezenta pe scurt
urmætoarele secﬂiuni din Our Heritage:
a. Missionary work under the administration of President David O. McKay
(Munca misionaræ sub administraﬂia preøedintelui David O. McKay)
(paginile 116–117);
b. President Spencer W. Kimball’s address to the regional representatives of the
Church (Cuvântul preøedintelui Spencer W. Kimball adresat reprezentanﬂilor
regionali ai Bisericii) (primele douæ paragrafe de la pagina 125).
4. Puteﬂi ruga unul sau doi membri ai clasei care sunt convertiﬂi sæ împærtæøeascæ
pe scurt sentimentele pe care le-au avut ca noi membri ai Bisericii. Rugaﬂi-i sæ
povesteascæ cum au fost ajutaﬂi de alﬂi membri; de asemenea, ei ar putea sugera
felul în care alﬂi membri ar fi putut sæ-i ajute mai mult.

Sugestii pentru
desfæøurarea lecﬂiei
Activitate pentru
captarea atenﬂiei

În funcﬂie de situaﬂie, folosiﬂi activitatea urmætoare sau una proprie pentru a
începe lecﬂia.
Înainte de a începe ora, scrieﬂi urmætoarele pe tablæ:
Anglia

Germania

Samoa

Tahiti

Tonga

Noua Zeelandæ

Australia

Turcia

America de Sud

Islanda

Mexic

Franﬂa

Italia

Cehoslovacia

Hawaii

Elveﬂia

China

261

• Care dintre aceste zone credeﬂi cæ au fost vizitate de misionari în primii 20 de
ani dupæ ce a fost organizatæ Biserica?
Preøedintele Spencer W. Kimball a spus: „Când citesc istoria Bisericii, sunt uimit
de curajul primilor fraﬂi când au plecat în lume. Se pærea cæ au gæsit o cale... Încæ
din anul 1837, Cei Doisprezece au fost în Anglia luptându-se cu Satana, în Tahiti
în 1844, în Australia în 1851, în Islanda în 1853, în Italia în 1850 øi, de asemenea,
în Elveﬂia, Germania, Tonga, Turcia, Mexic, Cehoslovacia, China, Noua Zeelandæ,
America de Sud, Franﬂa øi Hawaii în 1850... O mare parte din acest prozelitsm
strævechi a avut loc în timp ce conducætorii au cælætorit prin munﬂii Stâncoøi, au
plantat pæmântul øi au început construirea caselor lor. Aceasta este credinﬂæ øi
supracredinﬂæ“ („When the World Will be Converted“, Ensign, oct.1974, pag. 6).
Subliniaﬂi cæ, din primele zile ale restaurærii, conducætorii Bisericii s-au gândit sæ
îndeplineascæ sarcina de a duce Evanghelia în toatæ lumea. Preøedintele Kimball øi-a
exprimat încrederea în faptul cæ noi putem continua sæ facem astfel: „Într-un fel...
simt cæ, atunci când am fæcut tot ceea ce era în puterea noastræ, Domnul gæseøte o
cale pentru a deschide uøile. Aceasta este credinﬂa mea“ (Ensign, oct. 1974, pag. 7).
Explicaﬂi cæ, în aceastæ lecﬂie, sunt arætate câteva cæi prin care Evanghelia se
ræspândeøte în toatæ lumea.
Discuﬂii øi aplicaﬂii

Selectaﬂi, rugându-væ, materialul pentru lecﬂie care se potriveøte cel mai bine
nevoilor membrilor clasei. Încurajaﬂi-i pe membrii clasei sæ împærtæøeascæ
experienﬂe care au legæturæ cu principiile din scripturile pe care le discutaﬂi.
1. Biserica iese din obscuritate
Cursul de studiu din acest an a arætat cum a început Biserica fiind un grup mic de
oameni care erau puﬂin cunoscuﬂi. Acum, Biserica a crescut øi include membrii
din aproape toate ﬂærile din lume. Aceastæ creøtere impresionantæ øi evidentæ a
numærului de membri ar fi fost greu de înﬂeles în zilele de început ale Bisericii,
pline de greutæﬂi, de persecuﬂie øi de særæcie. Dar Domnul a revelat destinul
minunat al Bisericii Sale prin profetul Joseph Smith.
Rugaﬂi-i pe membrii clasei sæ citeascæ urmætoarele scripturi øi sæ discute ce ne
învaﬂæ fiecare despre destinul Bisericii.
a. D&L 1:30. (Cei chemaﬂi de Dumnezeu sæ conducæ Biserica Sa vor avea putere
sæ o scoatæ din obscuritate.)
b. D&L 65:1–6. (Evanghelia se va rostogoli pânæ când va umple tot pæmântul.
Cei care o primesc vor fi pregætiﬂi pentru a Doua Venire a Salvatorului.)
c. D&L 109:72–74. (Biserica va umple întreg pæmântul. Ea va ieøi din pustiu øi
o sæ „stræluceascæ... claræ ca soarele“.)
Profetul Joseph Smith a declarat: „Nici o mânæ nelegiuitæ nu poate opri lucrarea
din progresul ei; persecuﬂiile se pot dezlænﬂui, gloatele se pot uni, armatele se pot
aduna, calomnia poate defæima, dar adeværul lui Dumnezeu va merge înainte
curajos, mæreﬂ øi independent, pânæ ce va pætrunde pe fiecare continent, va vizita
fiecare zonæ, va trece prin fiecare ﬂaræ øi va fi auzitæ de fiecare ureche, pânæ când
scopurile lui Dumnezeu vor fi împlinite øi marele Iehova va spune cæ munca este
realizatæ (History of the Church, 4:540).
• Prin ce cæi iese Biserica din obscuritate în lume?
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2. Profeﬂii din zilele din urmæ ne-au îndemnat sæ ducem Evanghelia în toatæ
lumea
Explicaﬂi cæ o cale importantæ prin care Biserica merge înainte în lume este aceea a
efortului misionar al fiecærui membru. Profeﬂii din zilele din urmæ ne-au îndemnat
sæ facem eforturi mai mari pentru a împærtæøi Evanghelia ca misionari membri øi
ca misionari cu timp deplin.
Preøedintele David O. McKay a devenit foarte cunoscut pentru vorbele sale
„Fiecare membru un misionar“. Rugaﬂi-l pe membrul clasei desemnat sæ
vorbeascæ despre munca misionaræ sub administraﬂia preøedintelui David O.
McKay (Our Heritage, paginile 116–117).
Mai târziu, preøedintele Spencer W. Kimball i-a chemat pe membrii Bisericii sæ
întindæ pasul în munca misionaræ. El le-a cerut membrilor Bisericii sæ se roage
pentru ca uøile naﬂiunilor sæ se deschidæ pentru predicarea Evangheliei øi pentru ca
numærul misionarilor pregætiﬂi sæ creascæ, astfel încât sæ putem intra pe aceste uøi.
Rugaﬂi-l pe membrul clasei desemnat sæ vorbeascæ despre cuvântul preøedintelui
Spencer W. Kimball adresat reprezentanﬂilor regionali (Our Heritage, pag. 125,
primele douæ paragrafe). Explicaﬂi cæ viziunea preøedintelui Kimball despre felul
în care munca misionaræ se va desfæøura pe întreg pæmântul se realizeazæ acum.
Preøedintele Hickley ne-a învæﬂat cæ fiecare dintre noi are responsabilitatea de a
înfæptui aceastæ viziune a Evangheliei care umple pæmântul.
„’Dar, care este viitorul? Ce va fi în anii care stau în faﬂa noastræ? Aratæ promiﬂætori
într-adevær. Oamenii au început sæ ne recunoascæ pentru ceea ce suntem øi pentru
valorile pe care le îmbræﬂiøæm...
Dacæ mergem înainte, færæ sæ pierdem niciodatæ din vedere ﬂelul nostru, færæ sæ
vorbim cu ræutate despre cineva, træind conform principiilor despre care øtim cæ
sunt drepte, aceastæ cauzæ va înainta în continuare maiestuos øi cu putere pentru a
umple pæmântul. Uøi care sunt acum închise predicærii Evangheliei vor fi deschise.
Dacæ este necesar, Cel Atotputernic poate cutremura naﬂiunile pentru a le face sæ
fie umile øi pentru a le determina sæ-i asculte pe slujitorii Dumnezeului Cel Viu.
Tot ceea ce este necesar se va împlini.
Cheia marilor încercæri pe care le vom întâmpina øi succesul lucrærii sunt
asigurate de credinﬂa tuturor acelora care se numesc ei înøiøi sfinﬂi din zilele din
urmæ“ (în Conference Report, oct. 1997, pag. 92, sau Ensign, nov. 1997, pag. 68).
• Cum s-au împlinit aceste profeﬂii despre Evanghelia care va umple pæmântul?
3. „Fiecare membru un misionar“
• Citiﬂi D&L 1:4–5 øi 88:81 împreunæ cu membrii clasei. Ce ne învaﬂæ aceste
pasaje despre responsabilitatea noastræ de a împærtæøi Evanghelia?
• Ce poate face fiecare dintre noi pentru a ajuta munca misionaræ? (Folosiﬂi
urmætoarele informaﬂii pentru a discuta sau a completa ræspunsurile membrilor
clasei. Scrieﬂi titlurile pe tablæ, pe mæsuræ ce le discutaﬂi.)
Pregætiﬂi-væ sæ slujiﬂi ca misionari cu timp deplin
• Cum putem sæ ne pregætim noi înøine pentru a sluji ca misionari cu timp
deplin? De ce este important sæ ne pregætim noi înøine înainte de a fi chemaﬂi?
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Preøedintele Spencer W. Kimball a spus: „Când cer mai mulﬂi misionari, nu cer
mai multe mærturii færæ conﬂinut sau misionari nedemni. Eu cer sæ începeﬂi
devreme sæ-i instruiﬂi pe misionarii noøtri în fiecare ramuræ øi în fiecare
episcopie din lume... Tinerii trebuie sæ înﬂeleagæ cæ este un mare privilegiu sæ
mergi în misiune øi cæ trebuie sæ se simtæ bine din punct de vedere fizic, mintal
øi spiritual øi cæ ’Domnul nu poate sæ tolereze pæcatul nici în cel mai mic grad’
[D&L 1:31]“ („When the World Will Be Converted“, Ensign, oct. 1974, pag.7).
• Cum pot pærinﬂii øi alﬂi adulﬂi sæ-i ajute pe tineri sæ se pregæteascæ sæ fie
misionari cu timp deplin? (Ræspunsurile ar putea fi: ei pot sæ-i înveﬂe sæ fie
demni øi pregætiﬂi pentru o chemare în misiune la timpul potrivit, pot sæ le
împærtæøeascæ experienﬂe din timpul misiunii, pot sæ-i înveﬂe despre bucuriile
øi binecuvântærile muncii misionare, pot sæ le spunæ povestiri despre
convertirea propriilor stræmoøi, pot sæ înceapæ sæ strângæ fonduri pentru
misiunea lor øi sæ-i înveﬂe cum sæ munceascæ din greu.)
• Care sunt încercærile întâmpinate de tineri în timp ce se pregætesc sæ slujeascæ
în misiuni cu timp deplin? Cum pot învinge ei aceste încercæri? Care sunt
încercærile întâmpinate de membrii în vârstæ în timp ce se pregætesc sæ
slujeascæ în misiuni cu timp deplin? Cum pot învinge ei aceste încercæri?
Slujiﬂi în misiuni cu timp deplin
• Cine ar trebui sæ slujeascæ în misiuni cu timp deplin?
Toﬂi tinerii bæieﬂi demni, capabili, cu vârsta între 19 øi 25 de ani ar trebui
sæ slujeascæ în misiuni cu timp deplin. Slujirea misionaræ cu timp deplin este
o responsabilitate pentru aceøti tineri. Tinerele fete în vârstæ de 21 de ani sau
mai mult pot fi, de asemenea, recomandate sæ slujeascæ în misiuni depline,
dacæ doresc. De asemenea, cuplurile de adulﬂi sunt încurajate sæ slujeascæ
atunci când pot sæ o facæ. Toﬂi misionarii trebuie sæ fie demni.
Elder David B. Haight, din Cvorumul celor Doisprezece, ne-a sfætuit: „ﬁelul
fiecærui cuplu din Bisericæ, apt din punct de vedere fizic, trebuie sæ fie, la fel
ca øi pentru fiecare tânær bæiat din Bisericæ în vârstæ de 19 ani, slujirea într-o
misiune. Nici un exemplu mai bun nu poate fi dat, nici o mærturie mai puræ
nu poate fi împærtæøitæ de pærinﬂi cætre copii sau cætre nepoﬂi decât prin slujire
misionaræ în anii lor de maturitate“ (în Conference Report, apr. 1987, pag. 73,
sau Ensign, mai 1997, pag. 68).
Sprijiniﬂi-i pe misionarii cu timp deplin
• Cum îi putem susﬂine pe misionarii care slujesc acum? (Ræspunsurile ar putea
fi: sæ ne amintim de ei în rugæciuni, sæ le scriem scrisori de încurajare øi sæ
contribuim la fondul pentru misionari din episcopie sau din ramuræ sau la
Fondul General pentru Misionari. Îi putem sprijini pe misionarii care slujesc
în zona noastræ ajutându-i sæ gæseascæ simpatizanﬂi øi sæ le propovæduiascæ sau
acordându-le altæ asistenﬂæ.
Preøedintele Gordon B. Hinckley a spus: „Stimaﬂi fraﬂi øi surori, putem sæ-i
læsæm pe misionari sæ încerce sæ-øi facæ munca singuri sau îi putem ajuta. Dacæ
ei îøi fac singuri munca, vot bate la uøi zi dupæ zi øi recolta va fi slabæ. Dar, ca
membri, noi îi putem ajuta în gæsirea øi propovæduirea cætre simpatizanﬂi“
(„Find the Lambs, Feed the Sheep“, Ensign, mai 1999, pag. 107).
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Împærtæøiﬂi Evanghelia în tot cursul vieﬂii dumneavoastræ
• De ce este important pentru noi sæ împærtæøim Evanghelia cu alﬂii în tot cursul
vieﬂii noastre? Ce experienﬂe aﬂi avut când aﬂi împærtæøit Evanghelia cu alﬂii?
• De ce suntem noi, uneori, speriaﬂi de împærtæøirea Evangheliei? Cum putem
învinge noi aceastæ teamæ?
• A fost vreunul dintre dumneavoastræ influenﬂat sæ se alæture Bisericii datoritæ
exemplului øi prieteniei unui membru al Bisericii? În ce fel v-au influenﬂat
faptele acestui membru al Bisericii?
• Care sunt unele dintre cæile prin care putem împærtæøi Evanghelia în timpul
vieﬂii noastre zilnice? Ræspunsurile ar putea fi urmætoarele:
a. sæ fim un bun exemplu pentru membrii familiei, pentru vecini øi pentru
prieteni;
b. sæ distribuim exemplare din Cartea lui Mormon;
c. sæ comunicæm misionarilor numele persoanelor pe care le intereseazæ
Biserica;
d. sæ împærtæøim Evanghelia prietenilor;
e. sæ invitæm oamenii la activitæﬂile, adunærile øi la serile la gura sobei
organizate de Bisericæ;
f. sæ invitæm oamenii la serile de familie øi la activitæﬂile din împrejurimi;
g. sæ invitæm persoanele care sunt interesate de genealogie sæ viziteze Centrul
de Istorie a Familiei;
h. sæ invitæm oamenii la ceremoniile de botez.
Preøedintele Spencer W. Kimball a spus: „Mi se pare cæ Domnul a ales cuvintele
Sale când a spus [cæ Evanghelia trebuie sæ fie dusæ cætre] ’toate naﬂiunile’, ’toate
ﬂærile’, ’cele mai îndepærtate locuri ale pæmântului’, ’toate limbile’, ’toate
popoarele’, ’fiecare suflet’, ’în toatæ lumea’, ’în multe ﬂæri’. Cu siguranﬂæ sunt
foarte semnificative aceste cuvinte! ... Mæ întreb dacæ noi facem tot ceea ce
putem. Suntem noi mulﬂumiﬂi de modul nostru de propovæduire în toatæ lumea?
... Suntem noi pregætiﬂi sæ întindem pasul? Sæ ne lærgim viziunea?“ (Ensign, oct.
1974, pag. 5).
• În ce fel poate fiecare dintre noi sæ întindæ pasul în timp ce cæutæm sæ
împærtæøim Evanghelia în viaﬂa noastræ zilnicæ?
De asemenea, preøedintele Kimball a spus: „ Marea noastræ nevoie øi chemare
este aceea de a aduce oamenilor din aceastæ lume mesajul de înﬂelegere care sæ le
lumineze drumul pentru a ieøi din obscuritate øi întuneric øi sæ-i îndrume spre
bucurie, pace øi adeværurile Evangheliei. Cred cæ nu trebuie sæ obosim în sarcina
noastræ de a face bine. Cred cæ este din nou timpul sæ ne întrebæm noi înøine
ce putem face pentru a ajuta sæ fie dusæ Evanghelia altora øi locuitorilor lumii?“
(„Are We Doing All We Can?“ Ensign, febr. 1983, pag. 5).
Preøedintele Hinckley a cerut ca fiecare conducætor al preoﬂiei sæ accepte
responsabilitatea de a gæsi øi de a se împrieteni cu simpatizanﬂii øi sæ fie un
exemplu în acest sens. El a cerut ca acest subiect sæ fie discutat din când în
când în cadrul adunærilor de împærtæøanie. De asemenea, el a cerut ca
adunærile Preoﬂiei, ale Societæﬂii de Alinare, ale Tinerele Fete, ale consiliilor
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de episcopie øi de ﬂæruø sæ fie folosite pentru a planifica în ce fel sæ fie gæsiﬂi øi
împrieteniﬂi simpatizanﬂii (Ensign, mai 1999, pag. 107).
4. Îngrijirea noilor convertiﬂi este responsabilitatea noastræ continuæ
Scrieﬂi urmætoarea afirmaﬂie pe tablæ: „Fiecare simpatizant demn de botez devine
un convertit demn de salvare“ (Gordon B. Hinckley, Ensign, mai 199, pag. 109).
Explicaﬂi cæ, în fiecare an, sute de mii de convertiﬂi sunt aduøi în Bisericæ. Aceøti
noi membri trebuie sæ fie îngrijiﬂi øi întæriﬂi de noi toﬂi.
• De ce este uneori greu pentru noii convertiﬂi sæ ræmânæ activi în Bisericæ?
Preøedintele Gordon B. Hinckley a spus: „Nu este un lucru uøor sæ devii
membru al acestei Biserici. În cele mai multe cazuri acest lucru implicæ læsarea
la o partea a vechilor obiceiuri, pæræsirea prietenilor øi a legæturilor de dinainte
øi pæøirea într-o nouæ societate care este diferitæ øi într-un fel exigentæ“ (în
Conference Report, apr. 1997, pag. 66, sau Ensign, mai. 1997, pag. 47).
• Ce pot face noii convertiﬂi pentru a se întæri pe ei înøiøi? Ce pot face alﬂi
membri pentru a-i întæri pe noii convertiﬂi? Cum aﬂi væzut cæ au fæcut
membrii aceasta în mod eficient?
Preøedintele Hinckley ne-a învæﬂat cæ „fiecare convertit are nevoie de trei
lucruri:
1. Un prieten în Bisericæ spre care sæ se poatæ îndrepta în mod constant, care
va fi lângæ el, care îi va ræspunde la întrebæri, care va înﬂelege problemele lui.
2. O însærcinare. Activitatea este esenﬂa acestei Biserici. Este procesul prin care
creøtem. Credinﬂa øi dragostea pentru Domnul sunt ca muøchii braﬂului meu.
Dacæ dragostea øi credinﬂa sunt folosite, ele cresc mai puternice. Dacæ nu le
folosesc, ele devin mai slabe. Fiecare convertit are nevoie de o responsabilitate...
3. Fiecare convertit trebuie sæ fie ’[hrænit] de cuvântul cel bun al lui
Dumnezeu’ (Moroni 6:4). Este absolut necesar ca noul convertit sæ devinæ
afiliat la un cvorum al preoﬂiei sau la Societatea de Alinare, la Tinerele Fete,
Tinerii Bæieﬂi, Øcoala de Duminicæ sau Societatea Primaræ. El trebuie încurajat
sæ vinæ la adunarea de împærtæøanie“ (Ensign, mai 1999, pag. 108).
Dacæ le-aﬂi cerut membrilor clasei sæ împærtæøeascæ sentimentele pe care le-au avut
ca noi membri ai Bisericii, rugaﬂi-i sæ o facæ acum (vezi „Pregætire“, punctul 4).
Concluzii
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Subliniaﬂi faptul cæ Domnul îndrumæ Biserica Sa øi deschide calea pentru ca
Evanghelia sæ fie dusæ în toatæ lumea. Îndemnaﬂi-i pe membrii clasei sæ întindæ
pasul lor în timp ce se pregætesc pentru misiuni depline øi sæ împærtæøeascæ
Evanghelia celorlalﬂi din jurul lor. De asemenea, îndemnaﬂi-i sæ aibæ grijæ de noii
membrii øi sæ-i întæreascæ. Depuneﬂi-væ mærturia despre adeværurile discutate în
timpul lecﬂiei, aøa cum sunteﬂi îndemnat de Spirit.

Lecﬂia 41

Idei suplimentare
pentru predare

Puteﬂi folosi una sau mai multe dintre urmætoarele idei pentru a completa planul
lecﬂiei sugerat.
Prezentarea casetei video Chemarea de a sluji
Dacæ dispuneﬂi de caseta video Un steag pentru naﬂiuni (53980), gândiﬂi-væ sæ
prezentaﬂi un segment în timpul lecﬂiei. Aceastæ prezentare conﬂine povestiri
inspirate din creøterea Bisericii în Europa, în Insulele din Oceanul Pacific, din
America Latinæ, Asia øi Africa. Ea se încheie cu imagini ale templelor øi ale
oamenilor din toatæ lumea cântând imnul „Credinﬂæ în fiecare pas“.
Deoarece caseta are o duratæ de 60 de minute, nu veﬂi putea viziona întreaga
casetæ în timpul orei. Totuøi, când vizionaﬂi în prealabil aceastæ prezentare,
puteﬂi gæsi un segment care îi va inspira în mod deosebit pe cei cærora le predaﬂi.
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Continuarea revelaﬂiilor cætre
profeﬂii din zilele din urmæ

Scop

Sæ arate membrilor clasei cæ Domnul continuæ sæ îndrume Biserica prin revelaﬂii
cætre profeﬂii, væzætorii øi revelatorii din zilele din urmæ.

Pregætire

1. Studiaﬂi, rugându-væ, urmætoarele scripturi øi alte materiale:
a. Doctrinæ øi legæminte: 1:38; 68:1–4; 84:109–10; 107:25, 34, 93–98; 132:8;
b. Declaraﬂia oficialæ 2 (paginile 345–346 din Doctrina øi legæmintele);
c. Our Heritage, paginile 117–119, 125–127.
2. Revedeﬂi materialele pentru aceastæ lecﬂie din Îndrumarul de studiu pentru
membrii clasei (35686). Planificaﬂi moduri în care sæ faceﬂi referire la ele în
timpul lecﬂiei.
3. Rugati-i pe membrii clasei sæ se pregæteascæ pentru a prezenta pe scurt
urmætoarele secﬂiuni din Our Heritage:
a. „The information on Church correlation“ (ultimul paragraf de la pag. 117
pânæ la sfârøitul paginii 118);
b. „The account of the revelation extending the blessings of the priesthood to
every worthy male member of the Church“ (paginile 125–127).

Sugestii pentru
desfæøurarea lecﬂiei
Activitate pentru
captarea atenﬂiei

În funcﬂie de situaﬂie, folosiﬂi activitatea urmætoare sau una proprie pentru a
începe lecﬂia.
Istorisiﬂi urmætoarea povestire, care a fost împærtæøitæ de preøedintele Harold B. Lee:
„Elder John A. Widtsoe, din Consiliul celor Doisprezece, a povestit odatæ despre
o discuﬂie pe care a avut-o cu un grup de oficianﬂi de ﬂæruø. În cursul discuﬂiei,
cineva a spus: ’Frate Widtsoe, cât timp a trecut de când Biserica a primit o
revelaﬂie?’ Fratele Widtsoe øi-a frecat bærbia gânditor øi a replicat: ’O, probabil
de joia trecutæ’“ (Stand Ye in Holy Places [1974], pag. 132–133).
Preøedintele Spencer W. Kimball a declarat cæ Biserica continuæ sæ fie îndrumatæ
prin revelaﬂie:
„Noi mærturisim lumii cæ revelaﬂia continuæ øi cæ seifurile øi dosarele Bisericii
conﬂin revelaﬂii care vin lunæ de lunæ øi zi de zi. De asemenea, mærturisim, cæ
existæ, din anul 1830 când Biserica lui Isus Hristos a Sfinﬂilor din Zilele din
Urmæ a fost organizatæ, øi va continua sæ existe, cât va dæinui timpul, un profet,
recunoscut de Dumnezeu øi de poporul Sæu, care va continua sæ interpreteze
gândul øi voinﬂa Domnului...
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Aøteptând ceva spectaculos, cineva ar putea sæ nu fie în întregime atent la
øuvoiul constant de comunicaﬂii revelate. Spun, cu profundæ umilinﬂæ, dar øi
prin puterea øi forﬂa unei mærturii arzætoare din sufletul meu, cæ de la profetul
restaurærii la profetul anului nostru, linia de comunicaﬂie este neîntreruptæ,
autoritatea este continuæ, o luminæ, scânteietoare øi pætrunzætoare continuæ sæ
stræluceascæ. Sunetul glasului Domnului este o melodie continuæ øi un apel
furtunos. De aproape un secol øi jumætate nu a fost nici o întrerupere“ (în
Conference Report, apr. 1977, pag. 115, sau Ensign, mai. 1997, pag. 78).
Subliniaﬂi cæ declaraﬂia preøedintelui Kimball continuæ sæ fie adeværatæ astæzi.
Cerurile sunt deschise øi Domnul continuæ sæ-Øi reveleze voinﬂa profeﬂilor din
zilele din urmæ.
Discuﬂii øi aplicaﬂii

Selectaﬂi, rugându-væ, materialul pentru lecﬂie care se potriveøte cel mai bine
nevoilor membrilor clasei. Încurajaﬂi-i pe membrii clasei sæ împærtæøeascæ
experienﬂe care au legæturæ cu principiile din scripturile pe care le discutaﬂi.
Citiﬂi D&L 1:38 øi 68:1–4 împreunæ cu membrii clasei. Subliniaﬂi cæ membrii
Primei Preøedinﬂii øi Cvorumul celor Doisprezece Apostoli sunt profeﬂi, væzætori
øi revelatori din zilele din urmæ. Ei continuæ sæ primeascæ revelaﬂii pentru a
îndruma Biserica. Îndrumarea lor este „voinﬂa Domnului... gândul Domnului...
glasul Domnului øi puterea lui Dumnezeu pentru salvare“ (D&L 68:4). Explicaﬂi
cæ, în aceastæ lecﬂie, se discutæ câteva exemple despre revelaﬂia continuæ cu
privire la îndrumarea Bisericii.
1. Corelaﬂia în Bisericæ
Rugaﬂi-l pe membrul clasei desemnat sæ prezinte pe scurt informaﬂiile despre
conceptul de corelaﬂie în Bisericæ din Our Heritage, începând cu ultimul paragraf
de la pagina 117 øi pânæ la sfrøitul paginii 118. Subliniaﬂi cæ aceastæ corelaﬂie în
cadrul Bisericii a fost iniﬂiatæ øi continuæ sæ acﬂioneze astæzi prin revelaﬂii date
de Domnul profeﬂilor Sæi.
Explicaﬂi cæ scopul existenﬂei corelaﬂiei în Bisericæ este acela de a pæstra „calea
cea dreaptæ a lui Dumnezeu“ (Iacov 7:7). În final se intenﬂioneazæ sæ se ajute la
realizarea misiunii Bisericii, care este aceea de a invita oamenii sæ „[vinæ] la Hristos
øi [sæ se perfecﬂioneze] pentru El“ (Moroni 10:32; vezi, de asemenea, D&L 20:59).
Prima Preøedinﬂie øi Cvorumul celor Doisprezece Apostoli supravegheazæ corelaﬂia
în Bisericæ. Corelaﬂia include:
a. pæstrarea puritæﬂii doctrinei;
b. scoaterea în evidenﬂæ a importanﬂei familiei øi a cæminului;
c. luarea în considerare cæ întreaga lucrare a Bisericii se face sub îndrumarea
preoﬂiei;
d. stabilirea de relaﬂii corespunzætoare între organizaﬂiile Bisericii;
e. realizarea unitæﬂii øi a ordinii în Bisericæ;
f. asigurarea simplitæﬂii programelor øi materialelor Bisericii.
Elder Bruce R. McConkie, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a spus
despre corelaﬂie cæ ea este un proces „în care luæm toate programele Bisericii,
le focalizæm într-un punct, le adunæm într-un program, acﬂionæm asupra lor
ca asupra unui singur program, implicæm toﬂi membrii în acﬂiune — øi realizæm
269

programul sub conducerea preoﬂiei“ (Let Every Man Learn His Duty [pamphlet,
1976], pag. 2).
Folosiﬂi urmætorul material pentru a discuta în ce fel eforturile de a menﬂine o
corelaﬂie în Bisericæ binecuvânteazæ vieﬂile noastre. Scrieﬂi titlurile pe tablæ, pe
mæsuræ ce le discutaﬂi.)
Importanﬂa familiei
Efortul de corelaﬂie a subliniat importanﬂa familiei în multe feluri. Unul este
stabilirea programului serilor de familie. Pærinﬂii trebuie sæ ﬂinæ seara de familie
pentru a preda familiei øi pentru a o întæri. Serile de luni sunt rezervate pentru
seara de familie în întreaga Bisericæ øi ele trebuie sæ fie læsate libere de orice
adunæri sau activitæﬂi ale Bisericii.
• Cum v-a influenﬂat seara de familie viaﬂa dumneavoastræ? Ce aﬂi fæcut pentru
ca serile de familie sæ fie reuøite?
Efortul de corelaﬂie a subliniat, de asemenea, importanﬂa familiei prin clarificarea
rolului organizaﬂiilor, al programelor øi al activitæﬂilor Bisericii în relaﬂia cu
familia. Manualul Church Handbook of Instructions menﬂioneazæ:
„Cel mai important loc pentru predicarea Evangheliei øi pentru conducere este
în familie øi în cæmin (vezi Mosia 4:14–15; D&L 68:25–28)... Cvorumurile,
organizaﬂiile auxiliare programele øi activitæﬂile în Bisericæ trebuie sæ întæreascæ øi
sæ ajute familia. Acestea trebuie sæ intensifice activitæﬂile din familie concentrate
pe Evanghelie, nu sæ intre în competiﬂie cu ele“ (Book 2: Priesthood and
Auxiliary Leaders [1998], pag. 299.
• De ce este important sæ înﬂelegem cæ organizaﬂiile auxiliare ale Bisercii,
programele øi activitæﬂile existæ pentru a sprijini familia? În ce fel v-au întærit
organizaﬂiile auxiliare øi activitæﬂile Bisericii pe dumneavoastræ øi pe familia
dumeavoastræ?
Efortul de corelaﬂie a subliniat, de asemenea, cæ programenle øi activitæﬂile
Bisericii nu trebuie sæ solicite efortul, timpul sau alte resurse ale membrilor
Bisericii când nu este necesar.
Modul de funcﬂionare a organizaﬂiilor auxiliare ale Bisericii
Unul dintre rolurile importante ale conceptului de corelaﬂie este acela de a uni øi
de a coordona organizaﬂiile auxiliare ale Bisericii — Societatea de Alinare, Tinerii
Bæieﬂi, Tinerelor Fete, Societatea Primaræ øi Øcoala de Duminicæ. Mulﬂi ani, aceste
organizaﬂii erau într-o mæsuræ oarecare independente. La nivelul general al
Bisericii, unele aveau propriile lor magazine, fonduri øi conferinﬂe. Când au
crescut, ele au devenit din ce în ce mai complexe øi, deseori, în programele øi
în materialele lor se repetau, færæ sæ fie necesare, aceleaøi lucruri.
Prin procesul corelaﬂiei, asemenea complexitate sau dubluri au fost reduse. De
asemenea, prin corelaﬂie, s-a pus mai mult accentul pe funcﬂionarea organizaﬂiilor
auxiliare sub îndrumarea conducætorilor preoﬂiei. De exemplu, într-o episcopie,
aceste organizaﬂii funcﬂioneazæ toate sub îndrumarea episcopatului.
• De ce este important sæ fie unite øi coordonate eforturile organizaﬂiilor auxiliare
în episcopie? Cum aﬂi væzut cæ aceste organizaﬂii auxiliare pot lucra mai eficient
prin coordonarea eforturilor lor?
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Pregætirea publicaﬂiilor Bisericii
Explicaﬂi cæ publicaﬂiile Bisericii, cum ar fi manualele pentru lecﬂii øi revistele
Bisericii sunt produse pentru a-i ajuta pe membri Bisericii sæ træiascæ conform
principiilor Evangheliei lui Isus Hristos. Procesul de corelare ajutæ ca aceste
materiale sæ fie bazate pe scripturi, sæ aibæ o acurateﬂe doctrinalæ øi sæ fie potrivite
pentru auditoriul avut în vedere. Toate publicaﬂiile Bisericii sunt planificate,
pregætite, analizate øi implementate sub îndrumarea Primei Preøedinﬂii øi a
Cvorumului celor Doisprezece.
Unul dintre rezultatele corelærii publicaﬂiilor în Bisericæ este faptul cæ toate
clasele de Doctrina Evangheliei pentru adulﬂi øi tineri øi cele mai multe dintre
clasele Societæﬂii Primare studiazæ aceeaøi carte de scripturæ în cursul anului.
Aceastæ mæsuræ poate încuraja øi uøura discuﬂiile despre scripturi acasæ.
• În ce fel lecﬂiile predate la Bisericæ îi ajutæ pe pærinﬂi în eforturile lor de a-i
învæﬂa pe copiii lor acasæ?
Învæﬂæmântul de acasæ
Citiﬂi D&L 20:53-55 împreunæ cu membrii clasei. Explicaﬂi cæ vizitele de acasæ
fæcute de conducætorii preoﬂiei au fæcut parte din programul Bisericii din timpul
profetului Joseph Smith. Fæcând parte din efortul de corelaﬂie al Bisericii, aceste
vizite au fost scoase în evidenﬂæ în anii 1960 øi au fost denumite învæﬂæmântul
de acasæ. Învæﬂæmântul de acasæ continuæ sæ fie o responsabilitate vitalæ a
învæﬂætorilor, a preoﬂilor øi a deﬂinætorilor Preoﬂiei lui Melhisedec.
• Care sunt scopurile învæﬂæmântului de acasæ? Ce experienﬂe v-au arætat
importanﬂa învæﬂæmântului de acasæ?
Citiﬂi D&L 84:109–110 øi 132:8 împreunæ cu membrii clasei.
• În ce fel corelaﬂia în Bisericæ ne ajutæ sæ îndeplinim aceste cuvinte?
• Ce putem face, personal øi în chemærile noastre în cadrul Bisericii, pentru a
aplica principiile corelaﬂiei în Bisericæ?
2. Revelaﬂia extinde binecuvântærile preoﬂiei asupra fiecærui bærbat demn
din Bisericæ
Explicaﬂi cæ în iunie 1978, preøedintele Spencer W. Kimball a anunﬂat o revelaﬂie
care extindea binecuvântærile preoﬂiei asupra fiecærui bærbat demn, membru al
Bisericii. Rugaﬂi-l pe un membru al clasei sæ prezinte pe scurt relatarea acestei
revelaﬂii din Our Heritage, paginile 125–127.
• Citiﬂi Declaraﬂia oficialæ 2 împreunæ cu membrii clasei. În ce fel a fost aceastæ
revelaﬂie o binecuvântare pentru Bisericæ?
• Ce putem învæﬂa din experienﬂa prin care a trecut preøedintele Kimball înainte
de a primi aceastæ revelaﬂie? (Vezi Our Heritage, pag. 126.)
3. Publicarea noilor ediﬂii ale scripturilor sfinﬂilor din zilele din urmæ
Explicaﬂi cæ, în anul 1979, dupæ ani de muncæ atentæ sub îndrumarea Primei
Preøedinﬂii øi a Cvorumului celor Doisprezece, Biserica a publicat o ediﬂie a
Bibliei sfinﬂilor din zilele din urmæ în limba englezæ. Aceastæ ediﬂie a Bibliei are
acelaøi text ca versiunea regelui Iacob, dar include resurse speciale de studiu,
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cum ar fi Topical Guide [Ghidul tematic], Bible Dictionary [Dicﬂionarul Bibliei] øi
note de subsol cu referinﬂe la pasaje din alte cærﬂi de scripturæ øi la fragmente din
Traducerea Bibliei de Joseph Smith în limba englezæ.
În anul 1981, Biserica a publicat o nouæ ediﬂie în limba englezæ a Tripticului
(Cartea lui Mormon, Doctrina øi legæmintele øi Perla de mare preﬂ într-un singur
volum) cu note de subsol dezvoltate øi index pe teme.
• Citiﬂi Ezechiel 37:15-19 împreuna cu membrii clasei. Explicaﬂi cæ „toiagul lui
Iuda“ este Biblia øi cæ „toiagul lui Efraim“ este Cartea lui Mormon. În ce fel
noile ediﬂii ale scripturilor ajutæ Biblia øi Cartea lui Mormon sæ devinæ „una în
mâna [dumneavoastræ]“?
Explicaﬂi cæ multe note de subsol din Biblie se referæ la scripturi din Cartea lui
Mormon øi cæ multe note de subsol din Cartea lui Mormon se referæ la scripturi
din Biblie. Elder Boyd K. Packer, din Cvorumul celor Doisprezece, a menﬂionat:
„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 acum ﬂesute împreunæ într-un aøa fel încât, dacæ
studiaﬂi una dintre ele, sunteﬂi atraøi spre cealaltæ øi, dacæ învæﬂaﬂi dintr-una,
sunteﬂi luminaﬂi de cealaltæ. Ele sunt într-adevær una în mâna noastræ“ (în
Conference Report, oct. 1982, pag. 75, sau Ensign, nov. 1982, pag. 53).
În câteva minute, arætaﬂi membrilor clasei resursele de studiu din ediﬂiile
scripturilor sfinﬂilor din zilele din urmæ (puteﬂi folosi a doua idee suplimentaræ
de predare). Dupæ aceea, puneﬂi urmætoarele întrebæri:
• Cum aﬂi folosit resursele de studiu din scripturi? Cum v-au ajutat aceste resurse
în studiul scripturilor? În ce fel credeﬂi cæ a fost binecuvântatæ Biserica datoritæ
ediﬂiilor scripturilor sfinﬂilor din zilele din urmæ?
Curând dupæ ce au fost tipærite aceste scripturi, elder Boyd K. Packer a
profetizat: „Cu trecerea anilor, aceste scripturi vor crea generaﬂii succesive de
creøtini credincioøi care Îl vor cunoaøte pe Domnul øi vor dori sæ se supunæ
voinﬂei Sale... Revelaﬂiile vor fi deschise pentru ele cum n-au fost deschise nici
unei alte generaﬂii în istoria lumii. În mâinile lor sunt acum toiagul lui Iosif øi
toiagul lui Iuda. Ele vor dobândi cunoøtinﬂe despre Evanghelie mai presus de
cele pe care stræmoøii lor le-au putut realiza. Ele vor avea mærturia cæ Isus este
Hristosul øi vor avea capacitatea de a-L proclama øi de a-L apæra“ (în
Conference Report, oct. 1982, pag. 75, sau Ensign, nov. 1982, pag. 53).
La Conferinﬂa Generalæ din aprilie 1995, preøedintele Gordon B. Hinckley a
fæcut o remarcæ arætând cæ acele cuvinte ale elderului Packer au fost împlinite:
„Privesc înapoi la propria mea tinereﬂe. În acel timp, nici tinerii bæieﬂi, nici
tinerele fete nu citeau multe scripturi. Ce minunatæ schimbare s-a realizat.
O nouæ generaﬂie, care este familiarizatæ cu cuvântul Domnului, se ridicæ“
(în Conference Report, apr. 1995, pag. 117, sau Ensign, mai. 1995, pag. 87).
4. Cvorumuri suplimentare ale celor Øaptezeci
Explicaﬂi cæ atunci când Biserica a crescut, Domnul a revelat modul în care
trebuie schimbatæ administraﬂia Bisericii pentru a face faﬂæ nevoilor membrilor
din toatæ lumea. Aceste schimbæri au fost evidente în special în organizarea de
cvorumuri suplimentare ale Celor Øaptezeci.
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• Citiﬂi D&L 107:25, 34 împreunæ cu membrii clasei. Care sunt responsabilitæﬂile
Celor Øaptezeci?
Explicaﬂi cæ timp de mulﬂi ani, au existat doar øapte Autoritæﬂi Generale ale
Bisericii care slujeau în calitate de Cei Øaptezeci. Ei au înfiinﬂat Primul Consiliu
ale Celor Øaptezeci. În 1975, au fost chemaﬂi alﬂii; ei au slujit în Primul Cvorum
al Celor Øaptezeci. Urmætoarea dezvoltare a avut loc în anul 1989, când un al
doilea Cvorum ale Celor Øaptezeci a fost adæugat.
În aprilie 1995, preøedintele Gordon B. Hinckley a anunﬂat chemarea de noi oficianﬂi locali, numiﬂi Autoritatea Zonei, care vor sluji o perioadæ de aproximativ
øase ani. (Vezi Conference Report, apr. 1995, pag. 71-72, sau Ensign, mai 1995,
pag. 52.)
În anul 1997, preøedintele Hinckley a anunﬂat cæ Autoritæﬂile Zonei vor fi rânduite
ca Cei Øaptezeci øi vor forma al treilea, al patrulea øi al cincilea Cvorum al Celor
Øaptezeci. Spre deosebire de Cei Øaptezeci care slujesc ca Autoritæﬂi Generale,
Autoritæﬂile Generale – Cei Øaptezeci slujesc în zonele în care locuiesc øi îøi menﬂin
ocupaﬂiile lor prezente. (Vezi Conference Report, apr. 1997, pag. 4–5, sau Ensign,
mai 1997, pag. 5–6.)
• Citiﬂi D&L 107:93–97 împreunæ cu membrii clasei. În ce fel crearea cvorumurilor
suplimentare ale Celor Øaptezeci corespunde instrucﬂiunilor din aceastæ revelaﬂie?
• Cum credeﬂi cæ va fi ajutatæ Biserica sæ creascæ prin chemarea Autoritæﬂilor
Zonei-Cei Øaptezeci?
Cu privire la crearea cvorumurilor suplimentare ale Celor Øaptezeci, preøedintele
Hinckley a spus: „Cu aceste cvorumuri aøezate la locul lor, am stabilit un model
prin care Biserica poate creøte la orice mærime cu o organizaﬂie a Preøedinﬂiei de
Zonæ øi Autoritatea Zonei – Cei Øaptezeci, care a fost aleasæ øi care lucreazæ în
lume dupæ cum este necesar. Acum, Domnul vegheazæ asupra împæræﬂiei Sale. El
inspiræ conducerea acesteia pentru a avea grijæ de creøterea fiecærui membru al
ei“ (în Conference Report, apr. 1997, pag. 5, sau Ensign, mai. 1997, pag. 6).
Concluzii

Dacæ nu aﬂi folosit activitatea pentru captarea atenﬂiei, citiﬂi declaraﬂia
preøedintelui Spencer W. Kimball de la paginile 268–269. Acordaﬂi o atenﬂie
deosebitæ mærturiei preøedintelui Kimball care spune cæ „sunetul glasului
Domnului [cætre profeﬂii Sæi] este o melodie continuæ øi un apel furtunos“.
Exprimaﬂi-væ recunoøtinﬂa pentru îndrumarea Domnului prin profeﬂii din zilele
din urmæ.
Depuneﬂi-væ mærturia despre adeværurile discutate în timpul lecﬂiei, aøa cum
sunteﬂi îndemnat de Spirit.

Idei suplimentare
pentru predare

Puteﬂi folosi una dintre urmætoarele idei sau pe amândouæ pentru a completa
planul lecﬂiei sugerat.
1. Prezentarea video „Restaurarea preoﬂiei“
Dacæ dispuneﬂi de Doctrine and Covenants and Church History Video Presentations
(53912), gândiﬂi-væ sæ prezentaﬂi „Restaurarea preoﬂiei“, un segment cu durata de
øapte minute, în a doua secﬂiune a lecﬂiei.
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2. Activitate care încurajeazæ folosirea Ghidului
Folosiﬂi urmætoarea activitate pentru a-i ajuta pe membrii clasei sæ foloseascæ
Ghidul.
Rugaﬂi-i pe membrii clasei sæ închidæ scripturile. Dupæ aceea, rugaﬂi-i sæ enunﬂe
din memorie cât mai multe referinﬂe pot despre douæ sau trei subiecte diferite
din Evanghelie care au înscrise multe referinﬂe în Ghidul pentru scripturi. De
exemplu, puteﬂi sæ-i rugaﬂi sæ enumere referinﬂele despre umilinﬂæ, supunere øi
despre darul Duhului Sfânt. Când nu mai pot enumera nici o referinﬂæ, cereﬂi-le
sæ gæseascæ aceleaøi subiecte în Ghidul pentru scripturi. Citiﬂi câteva dintre
scripturile înscrise la acele subiecte.
Dupæ ce aﬂi terminat aceastæ activitate, cereﬂi-le membrilor clasei sæ deschidæ la
paginile 181-183 din Ghidul pentru scripturi pentru a vedea referinﬂele multe
despre Salvator. În timp ce ei examineazæ aceste referinﬂe, puteﬂi împærtæøi o
declaraﬂie a preøedintelui Boyd K. Packer din Cvorumul celor Doisprezece. El
s-a referit la aceste pagini ca la „cea mai cuprinzætoare compilaﬂie a referinﬂelor
scripturale având ca subiect pe Isus Hristos care a fost vreodatæ realizatæ în
istoria lumii“ („The Peaceable Followers of Christ“, Ensign, apr. 1998, pag. 64).
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Scop

Sæ îi ajute pe membrii clasei sæ se îmbrace cu toatæ armura lui Dumnezeu pentru
a fi apæraﬂi în lupta împotriva ræului.

Pregætire

1. Studiaﬂi, rugându-væ, scripturile din aceastæ lecﬂie.
2. Revedeﬂi materialele pentru aceastã lecﬂie din Îndrumarul de studiu pentru
membrii clasei (35686). Planificaﬂi moduri în care sæ faceﬂi referire la ele în
timpul lecﬂiei.
3. Dacæ predaﬂi tineretului, rugaﬂi-i pe membrii clasei sæ se pregæteascæ pentru a
prezenta pe scurt informaﬂiile cuprinse în unele sau în toate secﬂiunile din
broøura Pentru întærirea tineretului (36550):
a. „Puritatea sexualæ“ (pag. 26–28);
b. „Îmbræcæmintea øi aspectul exterior“ (pag. 14–16);
c. „Divertismentul øi mass–media“ (pag. 17–19);
d. „Muzica øi dansul“ (pag, 20–21);
e. „Cinstea“ (pag. 31);
f. „Limbajul“ (pag. 22–23).

Sugestii pentru
desfæøurarea lecﬂiei
Activitate pentru
captarea atenﬂiei

În funcﬂie de situaﬂie, folosiﬂi activitatea urmætoare sau una proprie pentru a
începe lecﬂia.
Pe tablæ, desenaﬂi schematic o persoanæ, ca în desenul de mai jos. Dupæ aceea,
desenaﬂi câteva sægeﬂi sau suliﬂe îndreptate cætre figuræ, venind din mai multe
direcﬂii.
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Explicaﬂi cæ, uneori, scripturile consideræ ispitele ca fiind „[sægeﬂi] înflæcærate
ale adversarului“ (D&L 3:8; vezi, de asemenea, Efeseni 6:16; 1 Nefi 15:24; D&L
27:17). În aceastæ lecﬂie se discutæ despre unele dintre ispite øi despre „armura“
pe care putem sæ o purtæm pentru a ne apæra de ele.
Discuﬂii øi aplicaﬂii

Selectaﬂi, rugându-væ, materialul pentru lecﬂie care se potriveøte cel mai bine
nevoilor membrilor clasei. Încurajaﬂi-i pe membrii clasei sæ acorde o atenﬂie
mai mare Cærﬂii lui Mormon în vieﬂile lor.
1. Îmbræcaﬂi-væ cu toatæ armura Dumnezeu
• Citiﬂi D&L 76:25-28 øi Moise 4:3 împreunæ cu membrii clasei. Care au fost
conducætorii celor douæ forﬂe implicate în ræzboiul din cer øi care au fost
obiectivele lor? În ce fel suntem implicaﬂi noi astæzi, pe pæmânt, într-un
conflict similar? (Vezi D&L 76:29; Moise 4:4.)
• Subliniaﬂi cæ Domnul nu ne-a læsat færæ apærare în bætælia împotriva ræului.
Citiﬂi D&L 27:15–18 împreunæ cu membrii clasei. Cum este descrisæ armura
Domnului în aceste versete? (Scrieﬂi urmætoarele expresii pe tablæ. Dacæ aﬂi
folosit activitatea pentru captarea atenﬂiei, scrieﬂi aceste expresii alæturi de
simbolul persoanei, desenat.)
Coapsele încinse cu drepate
Platoøa dreptæﬂii
Picioare încælﬂate cu râvna Evangheliei pæcii
Scutul credinﬂei
Coiful salværii
Sabia Spiritului lui Dumnezeu øi cuvântul Sæu prin revelaﬂie
• Ce putem face pentru a ne îmbræca øi noi cu „toatæ armura“ lui Dumnezeu?
În ce fel aﬂi simﬂit o protecﬂie suplimentaræ faﬂæ de ispite când v-aﬂi rugat, când
aﬂi studiat scripturile, când aﬂi ﬂinut ziua de sabat sfântæ, când aﬂi mers la
templu, când aﬂi cinstit preoﬂia?
• Care pot fi consecinﬂele purtærii numai a unei pærﬂi din armura Domnului sau
a neglijærii purtærii acesteia chiar øi un timp scurt?
Elder Joseph B. Wirthlin, din Cvorumul celor Doisprezece, ne-a avertizat cæ
Satana: „cautæ sæ gæseascæ orice fisuræ în armura fiecærei persoane. El cunoaøte
slæbiciunile noastre øi øtie cum sæ le exploateze dacæ Îi permitem sæ o facæ.
Putem sæ ne apæræm împotriva atacurilor øi a decepﬂiilor numai înﬂelegând
poruncile øi întærindu-ne singuri, în fiecare zi, prin rugæciuni, prin studierea
scripturilor øi urmærind sfatul unsului Domnului“ (în Conference Report, oct.
1988, pag. 44, sau Ensign, nov. 1988, pag. 35).
Explicaﬂi cæ restul acestei lecﬂii se va concentra pe trei zone în care Satana
încearcæ sæ exploateze, astæzi, slæbiciunile din armura noastræ: castitatea, cinstea
øi modul de exprimare.
2. Sæ træim potrivit legii castitæﬂii
• Ce este legea Domnului cu privire la castitate? (Vezi D&L 42:22–24; 59:6;
63:16 øi urmætoarele citate.)
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Prima Preøedinﬂie a precizat: „Legea Domnului de conduitæ moralæ este
abstinenﬂa în afara cæsætoriei legale øi fidelitate în cadrul cæsætoriei. Relaﬂiile
sexuale sunt corecte numai între soﬂ øi soﬂie ele fiind dobândite expres prin
legæturile cæsætoriei. Orice altæ legæturæ sexualæ, inclusiv adulterul øi
comportamentele homosexuale sau lesbiene, reprezintæ un pæcat.
Elder Richard G. Scott, din Cvorumul celor Doisprezece, ne-a învæﬂat: „Orice
intimitate sexualæ în afara legæturilor de cæsætorie — adicæ orice contact
intenﬂionat cu pærﬂile sfinte, private ale corpului altei persoane, fie cæ acestea
sunt acoperite sau nu de îmbræcæminte — este un pæcat øi este interzis de
Dumnezeu. De asemenea, este un pæcat sæ stimulaﬂi aceste emoﬂii în cadrul
propriul dumneavoastræ corp“ (în Conference Report, oct 1994, pag. 51, sau
Ensign, nov. 1994, pag. 38).
Dacæ aﬂi cerut unui membru al clasei sæ prezinte pe scurt secﬂiunea „Puritate
sexualæ“ din broøura Pentru întærirea tineretului, rugaﬂi-l sæ facæ prezentarea
acum.
• Care sunt unele dintre consecinﬂele nerespectærii legii castitæﬂii? (Discutaﬂi
consecinﬂele care sunt spirituale øi fizice, imediate øi pe termen lung.) În ce
fel nerespectarea legii castitæﬂii de cætre o persoanæ îi afecteazæ pe ceilalﬂi?
Elder Joseph B. Wirthlin ne-a învæﬂat: „Una dintre înøelæciunile cele mai
frecvente din anii recenﬂi este noﬂiunea cæ imoralitatea este normalæ øi
acceptabilæ øi nu are consecinﬂe negative. Într-adevær, imoralitatea este cauza
care stæ la baza multor suferinﬂe øi a multor alte probleme care sunt predominante astæzi, inclusiv boli violente, avorturi, familii destræmate, familii færæ
tatæ øi mame care ele înseøi sunt copii“ (în Conference Report, oct. 1994,
pag. 100, sau Ensign, nov. 1994, pag. 76).
• Cum suntem binecuvântaﬂi când træim conform principiilor legii castitæﬂii?
(Vezi D&L 121:45–46. Ræspunsurile pot fi: simﬂim pace øi bucurie, dragoste
pentru soﬂ sau pentru soﬂie øi pentru ceilalﬂi membri ai familiei, respect pentru
sine øi respect pentru alﬂii. De asemenea, este necesar sæ træim conform
principiilor legii castitæﬂii pentru a fi însoﬂiﬂi de Duhul Sfânt, pentru a primi
rânduielile preoﬂiei øi pentru a lua din împærtæøanie.) Cum poate supunerea
noastræ faﬂæ de legea castitæﬂii sæ-i afecteze pe alﬂii?
• În ce fel îi ispiteøte Satana pentru a nu respecta legea castitæﬂii? Cum încearcæ
oamenii sæ dea o explicaﬂie logicæ nerespectærii acestei legi?
Dacæ le-aﬂi cerut membrilor clasei sæ prezinte pe scurt secﬂiuni din Pentru
pregætirea tineretului, rugaﬂi-i sæ prezinte acum urmætoarele rezumate:
„Îmbræcæmintea øi aspectul exterior“, „Divertismentul øi mass-media“
øi „Muzica øi dansul“.
Preøedintele Gordon B. Hinckley ne-a avertizat: „Nu trebuie sæ pierdeﬂi timpul
cu Internetul pentru a gæsi materiale pornografice. Nu trebuie sæ telefonaﬂi la
distanﬂe mari pentru a asculta lucruri indecente. Nu trebuie sæ închiriaﬂi casete
video cu materiale pornografice de nici un fel. Aceste materiale obscene nu
sunt pentru dumneavoastræ. Staﬂi departe de pornografie la fel cum aﬂi evita
o boalæ gravæ. Ea este distrugætoare. Poate deveni o obiønuinﬂæ, iar cei care o
tolereazæ ajung sæ nu o mai poatæ pæræsi. Creeazæ dependenﬂæ“ (în Conference
Report, apr. 1998, pag. 66–67, sau Ensign, mai 1998, pag. 49).
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• Cum ne putem apæra noi înøine de ispita de a nu respecta legea castitæﬂii?
Ce putem face în cæminele noastre pentru a evita influenﬂele imorale?
• Legea castitæﬂii include la fel ca puritatea faptelor øi puritatea gândurilor. Cum
suntem noi afectaﬂi din punct de vedere spiritual când gândurile noastre nu
sunt curate? (Vezi D&L 63:16.) Cum putem îndepærta gândurile care nu sunt
curate din mintea noastræ?
Elder Boyd K. Packer, din Cvorumul celor Doisprezece, ne-a sfætuit sæ izgonim
gândurile care nu sunt curate din mintea noastræ øi în schimb sæ punem „ceva
care edificæ în locul lor“ (în Conference Report, Oct. 1977, pag. 90, sau Ensign,
nov. 1977, pag. 60). Discutaﬂi cum se poate urma acest sfat. Sugestiile pot fi:
sæ ne rugæm pentru a fi întæriﬂi, sæ cântæm un imn preferat sau sæ recitæm o
scripturæ preferatæ în gând sau sæ ne gândim la dragostea noastræ pentru
membrii familiei.
3. Sæ fim cinstiﬂi
• Ce înseamnæ sæ fii cinstit?
Preøedintele James E. Faust ne-a învæﬂat: „Cinstea înseamnæ mai mult decât a nu
minﬂi. Înseamnæ sæ spui adeværul, sæ træieøti în adevær øi sæ iubeøti cu adeværat“
(în Conference Report, oct 1996, pag. 67, sau Ensign, nov. 1996, pag. 62).
Dacæ aﬂi cerut unui membru al clasei sæ prezinte pe scurt secﬂiunea „Cinstea“
din broøura Pentru întærirea tineretului, rugaﬂi-l sæ facæ prezentarea acum.
• Citiﬂi D&L 42:21, 51:9 øi 97:8 împreunæ cu membrii clasei. De ce este important
sæ fim cinstiﬂi în toate aspectele vieﬂii noastre? Care sunt consecinﬂele când
cineva este necinstit? Cum suntem binecuvântaﬂi când suntem cinstiﬂi?
• Care sunt câteva dintre cæile prin care suntem ispitiﬂi sæ fim necinstiﬂi? Cum
poate cedarea la mici ispite de a fi necinstit sæ ne facæ mai vulnerabili la alte
ispite? Cum putem învinge ispita de a fi necinstit?
• Ce înseamnæ sæ fii cinstit cu Domnul? (Ræspunsurile pot fi: sæ ﬂinem legæmintele
øi alte promisiuni pe care le-am fæcut Domnului, sæ îndeplinim sarcinile primite
de la Bisericæ, sæ fim demni pentru a ne împærtæøi øi sæ plætim zeciuiala øi alte
daruri.)
• Ce înseamnæ sæ fim cinstiﬂi cu noi înøine? (Unul dintre înﬂelesuri este acela de
a nu da explicaﬂii logice sau de a gæsi scuze cu privire la pæcate.)
• Cum putem preda în mod eficient cinstea în cæminele noastre? (Dupæ ce
membrii clasei ræspund, le puteﬂi sugera sæ foloseascæ Family Home Evening
Resource Book [31106], pag. 194–196, pentru a-i putea învæﬂa pe membrii
familiei cinstea.)
Invitaﬂi-i pe membrii clasei sæ împærtæøeascæ experienﬂe în care au cæutat sæ fie
cinstiﬂi deøi a fost greu sæ facæ astfel. Sau rugaﬂi-i sæ împærtæøeascæ exemple de
cinste pe care le-au væzut la locul lor de muncæ, la øcoalæ, în comunitate sau acasæ.
4. Folosiﬂi un mod de exprimare care sæ-L venereze pe Dumnezeu øi care edificæ
• Citiﬂi D&L 63:60–62 øi 136:21 împreunæ cu membrii clasei. Care este porunca
Domnului cu privire la modul de folosire a numelui Sæu? Care sunt unele
dintre cæile prin care oamenii iau numele Domnului în deøert? (Ræspunsurile
pot fi: folosirea numelui Sæu færæ respect, folosirea numelui Sæu într-un mod
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comun sau nepæsætor øi folosirea numelui Sæu în asociere cu gânduri
necuviincioase sau fapte rele.)
• Ce alte moduri de exprimare trebuie evitate pe lângæ luarea numelui Domnului
în deøert? (Ræspunsurile pot fi: limbaje vulgare, obscene, violente sau degradante.)
Preøedintele Gordon B. Hinckley a spus: „Nu juraﬂi. Nu profanaﬂi. Evitaﬂi
aøa zisele glume proaste. Staﬂi la o parte de conversaﬂii care sunt presærate
cu vorbe urâte øi indecente. Veﬂi fi mai fericiﬂi dacæ faceﬂi astfel øi exemplul
dumneavoastræ îi va întæri pe ceilalﬂi“ (în Conference Report, oct 1987,
pag. 59, sau Ensign, nov. 1987, pag. 48).
Dacæ aﬂi cerut unui membru al clasei sæ prezinte pe scurt secﬂiunea „Cinstea“
din broøura Pentru întærirea tineretului, rugaﬂi-l sæ facæ prezentarea acum.
• Care sunt unele dintre consecinﬂele folosirii unui limbaj nepotrivit?
(Ræspunsurile pot fi: Îl jignim pe Dumnezeu, îi jignim pe ceilalﬂi, ne
dezonoreazæ pe noi înøine øi pierdem toværæøia Duhului Sfânt.)
Elder Dalin H. Oaks, din Cvorumul celor Doisprezece, a spus: „Profanarea øi
vulgaritatea... sunt pæcate care ne despart de Dumnezeu øi ne slæbesc mijloacele
noastre de apærare spiritualæ determinând retragerea Duhului Sfânt de lângæ
noi“ (în Conference Report, apr. 1986, pag. 69, sau Ensign, mai 1986, pag. 52).
• În ce fel îi ispiteøte Satana pe oameni pentru a folosi un limbaj lipsit de
respect, vulgar sau obscen? Cum putem învinge ispitele de a folosi un limbaj
urât? (Puteﬂi discuta cum sæ renunﬂaﬂi la obiceiul de a folosi un limbaj
nepotrivit.)
• De ce este esenﬂial pentru creøterea noastræ spiritualæ sæ învæﬂæm sæ ne
controlæm cuvintele? Cum putem fi ajutaﬂi prin controlul cuvintelor
noastre sæ stæm departe de alte ispite?
• Cum trebuie sæ ræspundem când suntem în jurul persoanelor care folosesc
un limbaj nepotrivit sau când un limbaj nepotrivit este folosit în filme, în
televiziune sau în cærﬂi? (Când este posibil, trebuie sæ pæræsim locurile în
care este folosit un limbaj nepotrivit. De asemenea, putem ridica obiecﬂii
faﬂæ de un asemenea limbaj.)
• Cum pot pærinﬂii sæ-øi înveﬂe copiii sæ nu foloseascæ limbaje nepotrivite?
(Dupæ ce membrii clasei ræspund, le puteﬂi sugera sæ foloseascæ Family Home
Evening Resource Book, paginile 215–216 pentru a-i învæﬂa pe copiii lor sæ nu
foloseascæ exprimæri nepotrivite.)
• Ce fel de limbaj doreøte Domnul sæ folosim? (Vezi D&L 52:16; 136:24; Efeseni
4:29.) În ce fel pot cuvintele noastre sæ-i edifice pe alﬂii? Cum putem sæ-i
încurajæm pe alﬂii sæ foloseascæ un limbaj care sæ-l venereze pe Dumnezeu
øi care sæ edifice?
Concluzii

Subliniaﬂi cæ Tatæl Ceresc ne iubeøte øi doreøte sæ ne îmbræcæm cu „toatæ armura“
Sa, astfel încât sæ fim apæraﬂi de ispite. Încurajaﬂi-i pe membrii clasei sæ træiascæ
conform principiilor legii castitæﬂii, sæ fie cinstiﬂi øi sæ foloseascæ un limbaj care
edificæ. Depuneﬂi-væ mærturia despre adeværurile discutate în timpul lecﬂiei, aøa
cum sunteﬂi îndemnat de Spirit.
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Idei suplimentare
pentru predare

Puteﬂi folosi una sau mai multe dintre urmætoarele idei pentru a completa planul
lecﬂiei sugerat.
1. Armura lui Dumnezeu conﬂine arme pe care le putem mânui
În timp ce slujea în Cvorumul celor Doisprezece, elder Harold B. Lee a explicat
cæ armura lui Dumnezeu conﬂine nu numai protecﬂii defensive ci, de asemenea,
arme pe care le putem mânui:
„Omul cu armuræ ﬂine într-o mânæ un scut øi într-o mânæ o sabie... Acel scut era
scutul credinﬂei, iar sabia era sabia spiritului care este cuvântul lui Dumnezeu.
Nu pot sæ mæ gândesc la nici un fel de arme mai puternice decât credinﬂa øi
cunoaøterea scripturilor în... care este cuprins cuvântul lui Dumnezeu. Cineva
care este astfel înarmat øi pregætit cu acele arme este pregætit sæ meargæ împotriva
duømanului“ („Feet Shod with the Preparation of the Gospel of Peace“, Brigham
Young University Speeches of the Year [9 nov. 1954], pag.7).
2. Activitate având la bazæ broøura Pentru întærirea tineretului
Explicaﬂi cæ, træind conform standardelor din broøura Pentru întærirea tineretului,
suntem ajutaﬂi sæ ne asiguræm armura care este puternicæ øi siguræ. Împærﬂiﬂi
membrii clasei în douæ grupuri øi stabiliﬂi o temæ din broøura Pentru întærirea
tineretului pentru fiecare grup.
Cereﬂi-le grupurilor sæ discute cinci minute despre tema lor øi sæ pregæteascæ
idei pentru a le prezenta clasei. Dupæ aceea, cereﬂi fiecæruia sæ facæ o scurtæ
prezentare. Puteﬂi sugera grupurilor sæ foloseascæ una sau mai multe dintre
urmætoarele idei în prezentarea lor:
a. sæ identifice exemple reale despre situaﬂii în care este în discuﬂie unul dintre
standardele din broøura Pentru întærirea tineretului;
b. sæ împærtæøeascæ experienﬂe personale sau experienﬂe ale prietenilor;
c. sæ interpreteze roluri pentru a ilustra cum sæ se acﬂioneze într-o situaﬂie realæ
de viaﬂæ;
d. sæ vorbeascæ despre ceea ce i-a ajutat pe ei personal pentru a menﬂine acest
standard;
e. sæ împærtæøeascæ idei despre felul în care ajutându-i pe alﬂii se menﬂine acest
standard;
f. sæ discute despre ceea ce trebuie fæcut dacæ, træind conform principiilor acestui
standard, se creeazæ conflicte într-un grup sau cu o persoanæ.
3. Sprijinirea tineretului
Dacæ predaﬂi adulﬂilor, invitaﬂi un pærinte sau un conducætor al Tinerilor Bæieﬂi
sau al Tinerelor Fete sæ prezinte pe scurt unele dintre problemele øi succesele pe
care le au tinerii.
Rugaﬂi-i pe membri clasei sæ analizeze cu atenﬂie ceea ce au auzit. Invitaﬂi-i sæ se
gândeascæ la cæile prin care pot fi mai buni susﬂinætori ai tineretului. Rezumaﬂi
ræspunsurile pe tablæ. Mai jos, sunt prezentate unele sugestii:
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a. învæﬂaﬂi øi amintiﬂi-væ numele lor;
b. fiﬂi sincer interesaﬂi de ei øi arætaﬂi-le cæ aveﬂi grijæ de ei;
c. identificaﬂi nevoile lor speciale øi luaﬂi iniﬂiativa de a le ræspunde;
d. cæutaﬂi ocazii de a împærtæøi talentele, povestiri personale, experienﬂe din anii
tinereﬂii øi experienﬂe care clædesc mærturia;
e. continuaﬂi asocierea cu tineretul dupæ ce sunteﬂi eliberat din chemærile Bisericii
în care aﬂi predat tinerilor sau aﬂi lucrat cu ei;
f. fiﬂi un bun exemplu træind o viaﬂæ asemænætoare cu cea a lui Hristos;
g. iertaﬂi greøelile trecute øi reﬂineﬂi-væ de a eticheta oamenii în mod negativ.
4. Prezentarea video „Întreaga armuræ a lui Dumnezeu“
Dacæ dispuneﬂi de prezentarea video Noul Testament (53914), puteﬂi viziona
segmentul „Întreaga armuræ a lui Dumnezeu“ cu durata de 13 minute.
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Sæ fim buni cetæﬂeni

Scop

Sæ îi încurajeze pe membrii Bisericii sæ fie buni cetæﬂeni prin participarea la
guvernare, prin supunerea faﬂæ de legi øi prin întærirea comunitæﬂii.

Pregætire

1. Studiaﬂi, rugându-væ, urmætoarele scripturi øi alte materiale:
a. Doctrinæ øi legæminte 58:21–22, 26–28; 98:4–10; 134; Articolele de credinﬂæ
1:12;
b. Our Heritage, pag. 133–134, concentrându-væ asupra serviciului pe care l-a
avut elder Ezra Taft Benson ca ministru al Agriculturii pentru Statele Unite
ale Americii.
2. Revedeﬂi materialele pentru aceastæ lecﬂie din Îndrumarul de studiu pentru membrii
clasei (35686). Planificaﬂi moduri în care sæ faceﬂi referire la ele în timpul lecﬂiei.
Notæ pentru învæﬂætor: Guvernele øi legile diferæ în diversele ﬂæri øi culturi.
Trebuie sæ fiﬂi sensibili faﬂæ de condiﬂiile locale când decideﬂi ce sæ discutaﬂi în
aceastæ lecﬂie. În unele zone, poate ar fi mai bine sæ consumaﬂi majoritatea
timpului afectat orei de studiu discutând cea de-a treia secﬂiune a lecﬂiei.
Evitaﬂi discuﬂiile care încurajeazæ controversele sau critica. Amintiﬂi-væ cæ,
întotdeauna, conducætorii Bisericii ne-au instruit sæ lucræm în cadrul legii
pentru a realiza schimbærile necesare.

Sugestii pentru
desfæøurarea lecﬂiei
Activitate pentru
captarea atenﬂiei

În funcﬂie de situaﬂie, folosiﬂi activitatea urmætoare sau una proprie pentru a
începe lecﬂia.
Explicaﬂi cæ, în anul 1952, în timp ce slujea în Cvorumul celor Doisprezece
Apostoli, elderului Ezra Taft Benson i s-a cerut de cætre Dwight D. Eisenhower,
preøedintele Statelor Unite, sæ lucreze ca ministru naﬂional al Agriculturii. Fiind
încurajat de preøedintele Bisericii David O. McKay, elder Benson a acceptat
numirea øi øi-a realizat bine sarcina. În prima sa cuvântare în cadrul Conferinﬂei
Generale, dupæ ce a devenit ministrul Agriculturii, el a spus:
„Am fost fericit sæ am privilegiul de a sluji, cel puﬂin într-o micæ mæsuræ, aceastæ
ﬂaræ mare øi guvernul sub care træim. Sunt recunoscætor Primei Preøedinﬂii øi
fraﬂilor mei pentru faptul cæ øi-au dat nu numai consimﬂæmântul, ci mi-au dat øi
binecuvântarea lor când am ræspuns chemærii øefului executivului“ (în Conference
Report, aprilie 1953, pag. 40).
• De ce credeﬂi cæ elder Benson a fost încurajat sæ accepte o asemenea
responsabilitate?
Explicaﬂi cæ, întotdeauna, conducætorii Bisericii ne-au încurajat sæ fim buni
cetæﬂeni øi sæ întærim comunitæﬂile øi naﬂiunile noastre. Existæ multe cæi prin
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care putem fi buni cetæﬂeni. Ele includ participarea în procesele de guvernare sau
în domeniul politic, supunerea faﬂæ de legi øi slujirea în comunitæﬂile noastre. În
aceastæ lecﬂie se discutæ despre învæﬂæturile Domnului cu privire la guvernare
øi la nevoia de a fi buni cetæﬂeni.
Discuﬂii øi aplicaﬂii

Selectaﬂi, rugându-væ, materialul pentru lecﬂie care se potriveøte cel mai bine
nevoilor membrilor clasei. Încurajaﬂi-i pe membrii clasei sæ împærtæøeascæ
experienﬂe care au legæturæ cu principiile din scripturi pe care le discutaﬂi.
1. Participarea la guvernare
Explicaﬂi cæ, în luna august 1835, o adunare generalæ a Bisericii care a avut loc
în Kirtland, Ohio, a aprobat în unanimitate o declaraﬂie de crezuri cu privire la
guverne. Aceastæ revelaﬂie este consemnatæ în D&L 134.
• Pentru ce scopuri sunt instituite guvernele civile? (Vezi D&L 134:1, 6–8, 11.
Ræspunsurile pot fi dintre cele menﬂionate mai jos.)
a. „Pentru binele øi siguranﬂa societæﬂii“ (D&L 134:1).
b. „Pentru protecﬂia inocenﬂilor øi pedepsirea vinovaﬂilor“ (D&L 134:6).
c. „Pentru protecﬂia tuturor cetæﬂenilor în exercitarea liberæ a credinﬂelor lor
religioase“ (D&L 134:7).
d. „Pentru repararea tuturor greøelilor øi a nedreptæﬂilor“ (D&L 134:11).
• Ce putem face ca cetæﬂeni pentru a ajuta la îndeplinirea acestor scopuri ale
guvernului?
Citiﬂi urmætoarea declaraﬂie a elderelui L. Tom Perry, din Cvorumul celor
Doisprezece:
„Ca membri ai Bisericii, noi træim sub pavilionul multor drapele diferite. Cât de
important este faptul cæ noi înﬂelegem locul nostru øi poziﬂia noastræ în ﬂærile în
care træim! Trebuie sæ ne familiarizæm cu istoria, moøtenirea øi legile ﬂærilor care
ne guverneazæ. În acele ﬂæri care ne dau dreptul de a participa la problemele de
guvernare, trebuie sæ folosim libertatea noastræ de a alege øi sæ ne implicæm în mod
activ în sprijinirea øi apærarea principiilor adeværului, ale dreptæﬂii øi ale libertæﬂii“
(în Conference Report, oct. 1987, pag. 87, sau Ensign, nov. 1987, pag. 72).
• Cum putem sæ sprijinim øi sæ apæræm adeværul, dreptatea øi libertatea prin
participarea noastræ la guvernare?
• Doctrinæ øi legæminte 134 ne învaﬂæ cæ trebuie sæ cæutæm øi sæ-i susﬂinem pe
conducætorii care „[administreazæ] legile în echitate øi dreptate“ (versetul 3).
Ce alte calitæﬂi trebuie sæ cæutæm când alegem conducætorii? (Vezi, de exemplu,
D&L 98:10.) Cum putem sæ ne pregætim noi înøine pentru a alege conducætori
înﬂelepﬂi?
Explicaﬂi cæ, atunci când participæm la guvernare øi în activitæﬂile politice, trebuie
sæ facem acest lucru cu înﬂelegerea cæ „Biserica este neutræ din punct de vedere
politic. Ea nu susﬂine partide, platforme sau candidaﬂi politici. Candidaﬂii nu
trebuie sæ considere cæ ei sunt susﬂinuﬂi de Bisericæ sau de conducætorii acesteia.
Conducætorii øi membrii Bisericii trebuie sæ evite orice declaraﬂie sau atitudine
care ar putea duce la interpretarea cæ Biserica susﬂine partidele sau candidaﬂii
politici“ (Church Handbook of Instructions, Book 2: Priesthood and Auxiliary Leaders
[1998], pag. 325).
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2. Supunerea faﬂæ de legile ﬂærii
• Care este responsabilitatea noastræ cu privire la legile ﬂærii? (Vezi D&L
58:21–22; 98:4–6; 134:5–6; Articolele de credinﬂæ 1:12.) Cum pot pærinﬂii,
învæﬂætorii øi conducætorii sæ-i înveﬂe pe copii sæ se supunæ legilor ﬂærii?
• Cum trebuie sæ tratæm persoanele oficiale care vegheazæ la respectarea legilor
øi pe celelalte oficialitæﬂi civile? (Vezi D&L 134:3, 6.) Cum putem sæ le arætæm
aprecierea noastræ pentru eforturile lor?
• Ce relaﬂie trebuie sæ existe între guvernanﬂii civili øi conducætorii religioøi?
(Vezi D&L 134:4, 9. Aceste versete ne învaﬂæ cæ guvernele nu trebuie sæ impunæ
legi privind exercitarea credinﬂei decât dacæ opiniile religioase nu îndeamnæ la
violarea drepturilor øi libertæﬂilor altora.) Cum poate întæri religia guvernarea?
3. Sæ întærim comunitatea
Citiﬂi urmætoarea declaraﬂie din manualul Church Handbook of Instructions:
„Membrii Bisericii trebuie sæ-øi îndeplineascæ datoria lor civicæ susﬂinând mæsurile
care întæresc societatea din punct de vedere moral, economic øi cultural. Membrii
Bisericii sunt îndemnaﬂi sæ se angajeze activ în cauze demne pentru a îmbunætæﬂi
comunitæﬂile øi pentru a face din ele locuri sænætoase în care sæ træiascæ øi sæ-øi
creascæ familiile“ (Book 2, pag. 325).
Scrieﬂi pe tablæ Întæriﬂi comunitatea
• Care sunt câteva dintre cæile prin care putem întæri comunitatea noastræ?
(Folosiﬂi urmætoarele informaﬂii pentru a discuta sau a completa ræspunsurile
membrilor clasei. Scrieﬂi titlurile pe tablæ, pe mæsuræ ce le discutaﬂi.)
Slujiﬂi-i pe ceilalﬂi
• De ce este important ca membrii Bisericii sæ slujeascæ în comunitæﬂile lor?
• Care sunt unele dintre proiectele de slujire în comunitate la care dumneavoastræ
sau alﬂi membri ai Bisericii aﬂi participat? (Invitaﬂi-i pe membrii clasei sæ împærtæøeascæ aceste experienﬂe.) Cum v-aﬂi dat seama de nevoile existente? Ce a fæcut
grupul pentru ca proiectul sæ aibæ succes?
• Care sunt unele dintre cæile personale, neoficiale, prin care dumneavoastræ sau
alﬂi membri ai Bisericii aﬂi oferit slujire în cadrul comunitæﬂii?
• Ce ocazii de slujire existæ în comunitæﬂile dumneavoastræ astæzi? (Pentru unele
sugestii, vezi a doua idee suplimentaræ pentru de predare.) Cum putem cunoaøte
mai bine ocaziile de slujire în cadrul comunitæﬂii? (Ræspunsurile pot fi: prin
citirea ziarelor, discutând nevoile comunitæﬂii în adunærile conducætorilor din
Bisericæ øi prin întâlnirile cu oficialitæﬂile publice pentru a discuta modul în care
putem ajuta.)
• În ce fel slujirea în comunitate aduce beneficii comunitæﬂii? Care sunt unele
dintre cæile prin care suntem binecuvântaﬂi când slujim?
Slujiﬂi în funcﬂii publice în care aﬂi fost aleøi sau numiﬂi
Citiﬂi urmætoarea declaraﬂie a Primei Preøedinﬂii cætre membrii Bisericii:
„Îi îndemnæm cu hotærâre pe bærbaﬂi øi pe femei sæ aibæ dorinﬂa de a sluji în
consiliile de conducere a øcolilor, în consiliile oræøeneøti øi judeﬂene, în adunæri
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legislative øi în alte poziﬂii înalte în care au fost aleøi sau numiﬂi“ (Scrisoarea
Primei Preøedinﬂii, 15 ian. 1998).
• Care sunt câteva exemple de poziﬂii de slujire publicæ din comunitatea
noastræ? În ce fel oamenii din aceste poziﬂii pot sæ realizeze lucruri bune
într-o comunitate?
Sprijiniﬂi cauzele sau activitæﬂile demne
• Citiﬂi D&L 58:27 împreunæ cu membrii clasei. Cum putem sæ devenim
„angajaﬂi cu sârguinﬂæ“ în cauze bune în cadrul comunitæﬂii?
Împærtæøiﬂi urmætoarea relatare a unei sfinte din zilele din urmæ care a adus o
contribuﬂie importantæ comunitæﬂii øi naﬂiunii ei prin sprijinirea unei cauze
demne:
„În timp ce Dolina Smith slujea ca preøedintæ a Tinerelor Fete în ﬂæruøul Toronto,
Ontario, în anul 1986, ea i-a cerut unui specialist sæ vorbeascæ la o searæ la gura
sobei despre creøterea problemei pornografiei. Mai târziu, ea s-a implicat într-un
grup naﬂional denumit Canadians for Decency, care mobilizeazæ mii de canadieni
care sunt împotriva pornografiei pentru a contacta persoanele oficiale alese de ei
pe mæsuræ ce îngrijorærile concrete despre pornografie cresc...
În anul 1990, implicarea ei a crescut când a fost numitæ preøedinta grupului
Canadians for Decency. În acest nou rol, ea a fæcut numeroase prezentæri în
faﬂa grupurilor locale øi federale care întocmesc øi schimbæ legile cu privire la
pornografie. Ea a vorbit, de asemenea, multor grupuri de cetæﬂeni care lucreazæ
cu organele executive locale pentru a opri întinderea pornografiei în comunitæﬂile
lor“ (Donald S. Conkey, „Together We Can Make a Difference“, Ensign, febr. 1996,
pag. 68).
• Care sunt câteva dintre cauzele demne pe care le putem sprijini în comunitate?
Cum putem sæ luptæm într-un mod adecvat împotriva influenﬂelor rele în
comunitatea noastræ?
• Care sunt câteva dintre problemele care apar atunci când slujim în comunitate?
Cum putem învinge noi aceste probleme? (O problemæ ar fi prin programarea
timpului necesar pentru slujire. Pentru a depæøi aceastæ problemæ este bine ca,
atunci când este posibil, membrii familiei sau membrii episcopiei sæ slujeascæ
împreunæ. În felul acesta, se permite membrilor familiei sæ fie împreunæ øi nu
separat în timp ce slujesc.)
Concluzii

Împærtæøiﬂi urmætoarea declaraﬂie a elderelui M. Russel Ballard, din Cvorumul
celor Doisprezece:
„În Bisericæ, deseori, folosim dictonul: ’Sæ fii în lume, dar nu al lumii’. ... Poate
ar trebui sæ folosim dictonul... ca pe douæ îndemnuri separate. Primul, ’Sæ fii în
lume’. Sæ fii implicat; sæ fii informat. Sæ încerci sæ fii înﬂelegætor øi tolerant øi sæ
apreciezi diversitatea. Sæ aduci contribuﬂii pline de înﬂeles societæﬂii prin slujire øi
implicare. Al doilea, ’Sæ nu fii al lumii’. Sæ nu urmezi cæi greøite sau sæ nu îﬂi
îndrepﬂi paøii pentru a te adapta sau a accepta ceea ce nu este drept...
Membrii Bisericii trebuie sæ-i influenﬂeze pe alﬂii mai mult decât suntem noi
influenﬂaﬂi. Trebuie sæ muncim pentru a opri influenﬂa pæcatului øi a ræului în
loc sæ ne læsam antrenaﬂi de el cu pasivitate. Este necesar ca fiecare dintre noi sæ
285

ajute la rezolvarea problemei øi nu sæ o evite sau sæ o ignore“ (în Conference
Report, apr. 1989, pag. 100–101, sau Ensign, mai 1989, pag. 80).
Subliniaﬂi cæ, în calitate de sfinﬂi din zilele din urmæ, trebuie sæ fim buni cetæﬂeni
indiferent unde træim. Încurajaﬂi-i pe membrii clasei sæ facæ tot ceea ce pot
pentru a sprijini o bunæ guvernare øi pentru a întæri comunitæﬂile lor.
Idei suplimentare
pentru predare

Urmætorul material completeazæ planul lecﬂiei sugerat. Puteﬂi folosi una sau mai
multe dintre urmætoarele idei în timpul lecﬂiei.
1. Raportaﬂi despre serviciile voluntare în comunitate
În prealabil, desemnaﬂi un membru al episcopiei sau al ramurii sæ raporteze
despre serviciile voluntare din comunitatea dumneavoastræ øi cum se poate
participa la aceste servicii. Sau invitaﬂi un membru al clasei care este implicat
într-un anumit tip de serviciu în comunitate pentru a explica ceea ce face el.
În timpul discuﬂiei, subliniaﬂi cæ nu trebuie sæ aøteptæm chemæri sau numiri de la
conducætorii Bisericii înainte de a sluji în comunitate individual sau în grup.
2. Idei pentru servicii în comunitate
Dacæ membrilor clasei le este greu sæ gæseascæ modalitæﬂi de a efectua servicii în
cadrul comunitæﬂii, le puteﬂi sugera unele dintre urmætoarele idei. În timpul
discuﬂiei, rugaﬂi-i pe membrii clasei sæ citeascæ Matei 25:34–40.
Servicii de sænætate: Confecﬂionaﬂi haine øi pregætiﬂi mâncare pentru oameni
care sunt bolnavi; aveﬂi grijæ de copiii bolnavi din spitale sau din vecinætatea
dumneavoastræ; duceﬂi flori la pacienﬂii din spitale care nu au familii; amintiﬂivæ de cei bolnavi în zilele de særbætoare.
Servicii sociale: Ajutaﬂi la organizare sau conduceﬂi grupuri care sæ-i ajute pe tineri
sæ-øi dezvolte unele aptitudini; arætaﬂi cum se coase, cum se gæteøte, sau alte
meøteøuguri celor care sunt în orfelinate øi în øcoli ale comunitæﬂii sau celor cu
infirmitæﬂi; citiﬂi celor în vârstæ dintr-o casæ de bætrâni; învæﬂaﬂi-i sæ se exprime în
limba dumneavoastræ pe cei care nu vorbesc limba dumneavoastræ; citiﬂi celor
care sunt lipsiﬂi de vedere; vizitaﬂi øi vorbiﬂi cu persoanele în vârstæ din familia
dumneavoastræ øi din vecinætate.
3. Întæriﬂi comunitatea prin acte de amabilitate
Împærtæøiﬂi urmætoarea declaraﬂie a preøedintelui Gordon B. Hinckley:
„Este uimitor ce poate aduce amabilitatea. Este tragic ce poate aduce lipsa de
amabilitate. Vedem acest lucru în fiecare zi când ne miøcæm în traficul oraøelor
în care træim. Un moment în care laøi pe cineva sæ schimbe banda de circulaﬂie
face bine celui care este ajutat øi, de asemenea, face bine celui care ajutæ. Când
suntem amabili øi atenﬂi faﬂæ de ceilalﬂi se întâmplæ ceva în sinea noastræ. Face
parte din procesul de rafinare care, dacæ persistæ, va schimba adeværata noastræ
fire“ (în Conference Report, apr. 1996, pag. 70, sau Ensign, mai. 1996, pag. 49).
• Ce ocazii de a ne aræta amabilitatea avem în fiecare zi? (Ræspunsurile pot fi:
când muncim, când conducem maøina øi mergem la cumpæræturi sau când
mergem pe stradæ.) Cum poate întæri amabilitatea o comunitate?

286

„Familia este rânduitæ
de Dumnezeu“
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Scop

Sã îi ajute pe membrii clasei sæ înﬂeleagæ importanﬂa veønicæ a familiei øi sæ-i
inspire sæ-øi întæreascæ familiile.

Pregætire

1. Studiaﬂi, rugându-væ, „Familia: o declaraﬂie oficialæ cætre lume“ (Ensign,
nov. 1995, pag. 102). Fiecare membru al clasei trebuie sæ aibæ un exemplar
al declaraﬂiei pentru a se referi la ea în timpul lecﬂiei. Declaraﬂia se aflæ la
pagina 293 din acest manual øi la paginile 25–26 din Îndrumarul de studiu
pentru membrii clasei (35686). De asemenea, se gæseøte într-o broøuræ separatæ
(35571).
2. Revedeﬂi materialele pentru aceasta lecﬂie din Îndrumarul de studiu pentru
membrii clasei (35686). Planificaﬂi moduri în care sæ faceﬂi referire la ele în
timpul lecﬂiei.
3. Dacæ folosiﬂi activitatea pentru captarea atenﬂiei, pregætiﬂi-væ sæ cântaﬂi cu
membrii clasei „Noi împreunæ putem sæ fim azi øi mereu“ (Hymns, nr. 300;
Children’s Songbook, pag. 188). Sau invitaﬂi un grup mic de copii de la
Societatea Primaræ sæ vinæ în clasa dumneavoastræ sæ cânte cântecul.
Notæ pentru învæﬂætor: Membrii clasei pot avea condiﬂii familiare diferite. Fiﬂi
sensibili faﬂæ de aceste diferenﬂe øi subliniaﬂi cæ fiecare face parte dintr-o familie
cu pærinﬂi pæmânteøti øi cu pærinﬂi cereøti.

Sugestii pentru
desfæøurarea lecﬂiei
Activitate pentru
captarea atenﬂiei

În funcﬂie de situaﬂie, folosiﬂi activitate urmætoare sau una proprie pentru a
începe lecﬂia.
Cereﬂi membrilor clasei sæ cânte „Noi împreunæ putem sæ fim azi øi mereu“
sau rugaﬂi un grup de copii de la Societatea Primaræ sæ îl cânte (vezi „Pregætire“,
punctul 3).
Dupæ interpretarea cântecului, amintiﬂi-le membrilor clasei cuvintele refrenului:
„Øi Domnul mi-a arætat cum sæ fac eu, / Cu ai mei sæ fiu azi øi mereu“.
Explicaﬂi cæ, în aceastæ lecﬂie, se discutæ despre „Familia : o declaraﬂie oficialæ cætre
lume“, care conﬂine învæﬂæturile Domnului cu privire la familie, date prin Prima
Preøedinﬂie øi Cvorumul celor Doisprezece. Urmând aceste învæﬂæturi, putem întæri
øi uni familiile noastre acum øi ne putem pregæti sæ træim ca familii veønice.

Discuﬂii øi aplicaﬂii

Selectaﬂi, rugându-væ, materialul propus pentru lecﬂie care se potriveøte cel mai
bine nevoilor membrilor clasei. Încurajaﬂi-i pe membrii clasei sæ împærtæøeascæ
experienﬂe care au legæturæ cu principiile din scripturi pe care le discutaﬂi.
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1. Familia este esenﬂialæ pentru planul lui Dumnezeu
Explicaﬂi cæ „Familia: o declaraﬂie oficialæ cætre lume“ a fost prezentatæ de cætre
preøedintele Gordon B. Hinckley la Adunarea generalæ a Societæﬂii de Alinare din
septembrie 1995. De atunci, a fost retipæritæ în multe limbi pentru membrii
Bisericii øi pentru alﬂii din întreaga lume. Ea a fost, de asemenea, prezentatæ
conducætorilor de guvern din multe ﬂæri.
Invitaﬂi un membru al clasei sæ citeascæ titlurile, subtitlurile øi primele douæ
paragrafe ale declaraﬂiei.
• Ce se întâmplæ în propriile noastre familii, în comunitæﬂile øi în naﬂiunile
noastre încât sæ fie nevoie de acest sfat øi de avertizare din partea profeﬂilor
lui Dumnezeu?
Preøedintele Gordon B. Hinckley ne-a învæﬂat: „De ce avem, acum, aceastæ
declaraﬂie despre familie? Deoarece familia este atacatæ. În toatæ lumea,
familiile se destramæ. Locul de unde trebuie sæ se înceapæ îmbunætæﬂirea
societæﬂii este acasæ. Copiii fac, în majoritatea cazurilor, ceea ce sunt învæﬂaﬂi.
Noi încercæm sã facem o lume mai bunæ, fæcând familiile mai puternice“
(„Inspirational Thoughts“, Ensign, aug. 1997, pag. 5).
• Declaraﬂia consideræ cæsætoria øi familia ca fiind „[rânduite] de Dumnezeu“
øi „[esenﬂiale] pentru planul [Sæu] cu privire la destinul etern al copiilor Lui“.
De ce este familia esenﬂialæ pentru planul lui Dumnezeu cu privire la destinul
etern al copiilor Lui? (Vezi D&L 131:1–4, 1 Corinteni 11:11.)
• Declaraﬂia menﬂioneazæ cæ noi, toﬂi, suntem copiii de spirit ai lui Dumnezeu,
creaﬂi dupæ chipul Sæu (vezi, de asemenea Genesa 1:26–27). Ce ne învaﬂæ
aceastæ doctrinæ despre potenﬂialul nostru? Cum sunt influenﬂate sentimentele
dumneavoastræ cu privire la familiile pæmânteøti de cunoaøterea faptului cæ
sunteﬂi un membru al familiei Tatælui Ceresc? Cum ne poate întæri aceastæ
doctrinæ?
2. Rânduielile sacre dau familiilor posibilitatea de a fi împreunæ veønic.
Invitaﬂi un membru al clasei sæ citeascæ al treilea paragraf din declaraﬂie.
• Ce ne învaﬂæ acest paragraf despre scopul vieﬂii muritoare? Cum ne poate ajuta
experienﬂa noastræ pæmânteanæ în progresul nostru etern?
• De ce este necesar ca familia øi cæsætoria sæ fie veønice? (Un cuplu trebuie sæ
primeascæ rânduielile de pecetluire în templu øi sæ respecte legæmintele care
sunt legate de acea rânduialæ.)
• Cum putem sæ ne întærim angajamentul nostru de a respecta legæmintele din
templu? Prin ce cæi pot pærinﬂii sæ-øi ajute copiii sæ se pregæteascæ pentru a
merge la templu?
• Cum va fi influenﬂat modul în care îi tratæm acum pe membrii familiei de
promisiunea cæ putem træi veønic alæturi de familiile noastre?
3. Puterea de a crea viaﬂa muritoare este sacræ
Invitaﬂi un membru al clasei sæ citeascæ al patrulea øi al cincilea paragraf al
declaraﬂiei.
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• Ce a poruncit Dumnezeu cu privire la folosirea puterii de procreare? De ce
este importantæ supunerea faﬂæ de aceastæ poruncæ?
Elder Henry B. Eyring, din Cvorumul celor Doisprezece, ne-a învæﬂat:
„Copiii sunt moøtenirea pe care ne-a dat-o Domnul în aceastæ viaﬂæ øi, de
asemenea, în eternitate. Viaﬂa veønicæ nu înseamnæ doar sæ avem veønic urmaøii
noøtri din aceastæ viaﬂæ. Înseamnæ, de asemenea, sæ avem o creøtere veønicæ...
Noi putem înﬂelege de ce Tatæl Ceresc ne porunceøte sæ respectæm viaﬂa
øi sæ preﬂuim puterile care îi dau naøtere ca fiind sacre. Dacæ nu avem acele
sentimente de respect în aceastæ viaﬂæ, cum poate Tatæl nostru sæ ni le dea
în eternitate?“ („The Family“, Ensign, febr. 1998, pag. 15).
Elder Jeffrey R. Holland, din Cvorumul celor Doisprezece, ne-a învæﬂat: „Trupul
este o parte esenﬂialæ a sufletului... Noi declaræm cæ cineva care foloseøte trupul
dat de Dumnezeu unei alte persoane færæ aprobare abuzeazæ de însuøi sufletul
acelei persoane, abuzeazæ de scopul central øi de procesele vieﬂii... În pæcatul
sexual, sufletul este — trupul øi spiritul“ (în Conference Report, oct. 1998,
pag. 99–100, sau Ensign, nov. 1998, pag. 76).
• Ce pot pærinﬂii sæ facæ pentru a-øi ajuta copiii sæ înﬂeleagæ importanﬂa
curæﬂeniei morale? (Puteﬂi sæ sugeraﬂi cæ pærinﬂii trebuie sæ analizeze cu
copiii lor învæﬂæturile despre puritatea sexualæ care se gæsesc în broøura Pentru
întærirea tineretului [36550] sau în broøura A Parent’s Guide [31125].)
4. Pærinﬂii au datoria sacræ de a avea grijæ unul de altul øi de a-i învæﬂa pe
copiii lor
Invitaﬂi un membru al clasei sæ citeascæ al øaselea paragraf al declaraﬂiei.
• Ce pot face cuplurile cæsætorite pentru a întæri dragostea lor, unul faﬂæ de celælalt?
Preøedintele Gordon B. Hinckley ne-a învæﬂat: „Când sunteﬂi cæsætoriﬂi, fiﬂi în
întregime loiali unul faﬂæ de altul. Egoismul este marele distrugætor al vieﬂii
de familie fericite. Dacæ veﬂi face ca prima dumneavoastræ preocupare sæ
fie confortul, bunæstarea øi fericirea tovaræøului dumneavoastræ de viaﬂæ,
îndreptând orice preocupare personalæ spre acel ﬂel mai nobil, veﬂi fi fericiﬂi øi
cæsætoria dumneavoastræ va dæinui în toatæ eternitatea“ („Excerpts from Recent
Addresses of President Gordon B. Hinckley“, Ensign, dec. 1995, pag. 67).
• Cum sunt binecuvântaﬂi copiii când au pærinﬂi care se iubesc øi au grijæ unul
de altul?
• Ce datorie au pærinﬂii faﬂæ de copiii lor? (Vezi Mosia 4:14–15; D&L 68:25–28;
93:40.) Care sunt unele dintre cæile eficiente prin care îi putem învæﬂa pe
copii aceste principii? Ce beneficii aﬂi avut primind învæﬂæturile pærinﬂilor
dumneavoastræ?
• Care sunt unele dintre situaﬂiile în care pærinﬂii au ocazia de a-i învæﬂa pe
copiii lor? (Ræspunsurile pot fi: serile de familie, rugæciunea în familie, timpul
de masæ, înainte de culcare, cælætorind øi muncind împreunæ.) Invitaﬂi-i pe
membrii clasei sæ împærtæøeascæ experienﬂe în care ei i-au învæﬂat pe copiii
lor (sau în care pærinﬂii lor i-au învæﬂat) în una dintre aceste situaﬂii.
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• Care este rolul Bisericii în instruirea copiilor? (Vezi citatele urmætoare.) Cum
pot pærinﬂii sæ colaboreze cu Biserica pentru a-i învæﬂa pe copiii lor?
Preøedintele Spencer W. Kimball a spus: „Pærinﬂii au responsabilitatea de a-øi
învæﬂa copiii. Øcoala de Duminicæ, Societatea Primaræ øi alte organizaﬂii auxiliare
ale Bisericii joacæ un rol secundar“ (The Teachings of Spencer W. Kimball, ed.
Edward L. Kimball [1982], pag. 332).
5. Cæsætoriile øi familiile reuøite sunt bazate pe principii drepte
Invitaﬂi un membru al clasei sæ citeascæ al øaptelea paragraf al declaraﬂiei.
• Declaraﬂia ne învaﬂæ cæ: „fericirea în familie poate fi obﬂinutæ cel mai bine
atunci când aceasta se bazeazæ pe învæﬂæturile Domnului Isus Hristos“. În ce
fel învæﬂæturile lui Hristos au adus fericire în cæminul dumneavoastræ?
• Declaraﬂia menﬂioneazæ cæ „familiile øi cæsætoriile reuøite se stabilesc øi se
menﬂin pe baza principiilor credinﬂei, rugæciunii, pocæinﬂei, iertærii, respectului,
dragostei, milei øi muncii øi ale activitæﬂilor de recreare sænætoase“. Care dintre
aceste principii au fost în special importante în cæsnicia dumneavoastræ? Ce cæi
eficiente aﬂi gæsit pentru a preda aceste principii în familia dumneavoastræ?
(Dupæ cum sunteﬂi îndemnat de Spirit, puteﬂi sæ væ concentraﬂi asupra unuia
sau a douæ principii. Dacæ doriﬂi sæ acordaﬂi mai mult timp acestei pærﬂi a
declaraﬂiei, vedeﬂi cea de-a patra idee suplimentaræ pentru predare.)
• Care sunt principalele responsabilitæﬂi ale taﬂilor potrivit declaraﬂiei? Ce
înseamnæ „a conduce... cu dragoste øi dreptate“? (Vezi D&L 121:41–46.)
• Cum pot copiii øi tinerii bæieﬂi sæ se pregæteascæ ei înøiøi pentru a avea grijæ de
familiile lor? Ce pot face pærinﬂii pentru a-i încuraja pe tineri sæ dobândeascæ
o educaﬂie teoreticæ øi sæ-øi formeze deprinderi practice?
• Ce responsabilitate principalæ este descrisæ în declaraﬂie pentru mame? Cum
pot tinerele fete sæ se pregæteascæ acum pentru a-øi îndeplini aceastæ responsabilitate?
Preøedintele Gordon B. Hinckley ne-a învæﬂat:
„Dacæ trebuie sæ ne întoarcem la valorile sfinte din vechime, trebuie sæ
începem de acasæ. Aici se învaﬂæ adeværul, se cultivæ integritatea, se insuflæ
autodisciplina øi dragostea este hrænitæ...
Surori, ocrotiﬂi-væ copiii... Nimic nu este mai preﬂios pentru dumneavoastræ
ca mame, absolut nimic. Copiii dumneavoastræ sunt lucrul cel mai valoros
pe care îl veﬂi avea în viaﬂæ sau în toatæ eternitatea. Veﬂi fi într-adevær fericite
dacæ, atunci când veﬂi fi în vârstæ øi veﬂi privi la cei pe care i-aﬂi adus pe lume,
veﬂi gæsi în ei lucrurile drepte ale vieﬂii, virtute în modul de a træi øi integritate
în modul lor de comportare“ (Walking in the Light of the Lord“, Ensign,
nov. 1998, pag. 99).
• Cum pot taﬂii sæ ajute la creøterea spiritualæ copiilor lor? De ce este important
pentru pærinﬂi sæ se ajute unul pe altul ca parteneri egali?
6. Întærirea familiilor este responsabilitatea tuturor
Declaraﬂia se încheie prin avertizarea asupra consecinﬂelor serioase ale dezintegrærii
familiei øi prin apelul adresat tuturor oamenilor în vederea întæririi familiei.
Invitaﬂi un membru al clasei sæ citeascæ ultimele douæ paragrafe ale declaraﬂiei.
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• Care sunt unele dintre lucrurile fæcute de dumneavoastræ care v-au ajutat sæ
întæriﬂi øi sæ uniﬂi mai mult familia?
• Ce putem face noi, individual sau ca familii, pentru a promova familii mai
puternice în comunitæﬂile noastre?
În cadrul unei adunæri a primarilor øi a altor oficialitæﬂi publice, preøedintele
Gordon B. Hinckley a spus urmætoarele: „Dumneavoastræ, bærbaﬂi øi femei
care aveﬂi o mare influenﬂæ, care prezidaﬂi în oraøele naﬂiunii, væ spun cæ va
costa mult mai puﬂin sæ reformæm øcolile noastre, sæ predæm virtuﬂile unui
bun cetæﬂean, decât va costa sæ construim sau menﬂinem puøcærii øi închisori...
Dar existæ o altæ instituﬂie de mai mare importanﬂæ decât øcolile. Este cæminul.
Eu cred cæ nici o naﬂiune nu poate sæ prospere mai mult decât tæria familiilor
ei“ („U.S. Conference of Mayors“, Ensign, nov. 1998, pag. 109).
• De ce este nevoie ca familiile sæ fie puternice pentru ca naﬂiunile sæ supravieﬂuiascæ?
Concluzii

Invitaﬂi membrii clasei sæ se gândeascæ la familiile lor øi sæ ia în considerare
urmætoarele întrebæri: Simt toﬂi membrii familiei mele dragostea mea pentru
ei? Ne stræduim noi sæ træim ca o familie veønicæ? Ce pot sæ fac pentru a întæri
familia mea?
Mærturisiﬂi despre adeværul principiilor din declaraﬂie øi încurajaﬂi-i pe membrii
clasei sæ continue sæ studieze øi sæ aplice învæﬂæturile ei.

Idei suplimentare
pentru predare

Puteﬂi folosi una sau mai multe dintre urmætoarele idei pentru a completa planul
lecﬂiei sugerat.
1. Recunoaøterea øi evitarea abuzului
Declaraﬂia avertizeazæ cæ acele persoane „care abuzeazæ de partener sau de
copii“...vor da socotealæ într-o bunæ zi în faﬂa lui Dumnezeu. Conducætorii
Bisericii s-au pronunﬂat deschis împotriva abuzului de orice fel. Urmætoarele
cuvinte adresate de preøedintele Gordon B. Hinckley fraﬂilor din preoﬂie pot fi
aplicate atât bærbaﬂilor, cât øi femeilor:
„Nu abuzaﬂi niciodatæ de soﬂiile dumneavoastræ. Nu abuzaﬂi de copiii dumneavoastræ. Ci strângeﬂi-i în braﬂele dumneavoastræ øi faceﬂi totul pentru a simﬂi
dragostea, aprecierea øi respectul dumneavoastræ. Fiﬂi soﬂi buni. Fiﬂi taﬂi buni“
(„Inspirational Thoughts“, Ensign, iunie, 1999, pag. 2).
2. Prezentarea video „Responsabilitæﬂile pærinﬂilor“
Dacæ dispuneﬂi de prezentarea video Doctrine and Covenants and Church History
(53912), puteﬂi prezenta „Responsabilitæﬂile pærinﬂilor“, un segment de øapte
minute. Rugaﬂi membri ai clasei sæ se gândeascæ la întrebærile urmætoare în timp
ce privesc la prezentarea video:
• În ce fel aﬂi fost binecuvântaﬂi de învæﬂæturile pærinﬂilor dumneavoastræ? Ce
aﬂi dori sæ înveﬂe copiii dumneavoastræ de la dumneavoastræ?
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3. Declaraﬂii suplimentare despre familie
Puteﬂi citi urmætoarea declaraﬂie a elderului Robert D. Hales, din Cvorumul celor
Doisprezece:
„Planul Tatælui prevede cæ dragostea øi legæturile de familie vor continua în
eternitate. Faptul de a fi... într-o familie implicæ marea responsabilitate de a
avea grijæ, de a iubi, de a ajuta øi de a întæri fiecare membru al familiei, astfel
încât toﬂi sæ poatæ îndura pânæ la sfârøit în viaﬂa muritoare øi sæ fie împreunæ în
toatæ eternitatea. Nu este suficient doar sæ ne salvæm pe noi înøine. Este tot atât
de important ca pærinﬂii, fraﬂii øi surorile sæ fie salvaﬂi în familiile noastre. Dacæ
ne întoarcem singuri acasæ la Tatæl nostru Ceresc, vom fi întrebaﬂi: ’Unde este
restul familiei?’“ (în Conference Report, oct. 1996, pag. 88, sau Ensign, nov.
1996, pag. 65).
4. Prezentæri realizate în grup
Scrieﬂi pe tablæ cele nouæ principii ale cæsætoriilor øi familiilor reuøite care sunt
înscrise în cel de-al øaptelea paragraf al declaraﬂiei (care urmeazæ dupæ „cæsætoriile
øi familiile reuøite“). Împærﬂiﬂi membrii clasei în grupuri øi stabiliﬂi un principiu
sau mai multe pentru fiecare grup. Cereﬂi-le grupurilor sæ se gândeascæ la moduri
prin care pot ajuta la stabilirea øi întærirea acestor principii în familiile lor. Dupæ
ce grupurile au avut câteva minute pentru a discuta despre aceasta, invitaﬂi o
persoanæ din fiecare grup sæ împærtæøeascæ ideile grupului.
5. Discutarea declaraﬂiei în cadrul serilor de familie
Sugeraﬂi membrilor clasei sæ discute declaraﬂia în familie, în cadrul serilor de
familie, în aceastæ sæptæmânæ. Rugaﬂi-i sæ se pregæteascæ sæ raporteze despre
aceastæ experienﬂæ la începutul orei din sæptæmâna viitoare.
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FAMI LIA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

O DECLARA◊IE OFICIAL≥ C≥TRE LUME
P RIMA P RE÷EDIN◊IE ÷I C ONSILIUL CELOR D OISPREZECE A POSTOLI AI
B ISERICII LUI I SUS H RISTOS A S FIN◊ILOR DIN Z ILELE DIN U RM≥

TOATE FIIN◊ELE umane–b√rbat £i femeie–sunt f√cute
dup√ chipul lui Dumnezeu. Fiecare este ¶n spirit un fiu sau
o fiic√ iubit√ ai unor p√rin™i cere£ti £i, datorit√ acestui lucru,
fiecare are o natur√ £i un destin divin. Faptul c√ o persoan√
este b√rbat sau femeie reprezint√ o caracteristic√ fundamental√ pentru scopul £i identitatea individului ¶n existen™a lui
premuritoare, muritoare £i etern√.

∑N EXISTEN◊A lor premuritoare, fiii £i fiicele de spirit
L-au cunoscut £i L-au venerat pe Dumnezeu ca Tat√l lor Etern
£i au acceptat planul Lui prin care copiii Lui puteau ob™ine
un trup fizic ca s√ c…£tige experien™√ p√m…nteasc√ pentru a
progresa c√tre perfec™iune £i ¶n final, pentru a ¶mplini
destinul lor divin ca mo£tenitori ai vie™ii eterne. Planul
divin al fericirii face posibil ca rela™iile de familie s√ continue
£i dup√ moarte. Leg√mintele £i r…nduielile sacre ce se fac ¶n
sfintele temple dau posibilitatea fiec√rei persoane s√ se
¶ntoarc√ ¶n prezen™a lui Dumnezeu, iar familiile lor s√ fie
unite pentru eternitate.
PRIMA PORUNC≥ pe care Dumnezeu a dat-o lui Adam
£i Eva, a fost cu privire la capacitatea lor de a deveni p√rin™i
ca so™ £i so™ie. Noi declar√m c√ porunca lui Dumnezeu c√tre
copiii Lui de a se ¶nmul™i £i de a umple p√m…ntul, este ¶nc√
valabil√. Declar√m ¶n continuare c√ Dumnezeu a poruncit ca
sacrele puteri de procreare s√ fie ¶ntrebuin™ate numai ¶ntre
b√rbat £i femeie, c√s√tori™i legal ca so™ £i so™ie.

DECLAR≥M c√ via™a pe p√m…nt este creat√ prin ¶ndrumare
divin√. Noi afirm√m c√ via™a este sf…nt√ £i afirm√m despre
importan™a ei ¶n planul etern al lui Dumnezeu.

SO◊UL ÷I SO◊IA au o responsabilitate sacr√, aceea de a se
iubi £i de a se ¶ngriji unul de cel√lalt £i de copiii lor. „Fiii, sunt
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NOI, PRIMA PRE÷EDIN◊IE £i Consiliul celor Doisprezece Apostoli ai Bisericii lui Isus Hristos a Sfin™ilor din
Zilele din Urm√, declar√m cu solemnitate c√s√toria dintre
un b√rbat £i o femeie ca fiind r…nduit√ de Dumnezeu, familia
fiind esen™ial√ pentru planul Creatorului cu privire la destinul etern al copiilor Lui.

o mo£tenire de la Domnul“ (Ps.127:3). P√rin™ii au datoria
sacr√ de a-£i cre£te copiii cu dragoste £i dreptate, de a satisface
nevoile lor fizice £i spirituale, de a-i ¶nv√™a s√ se iubeasc√ £i s√
se slujeasc√ unul pe altul, s√ respecte poruncile lui Dumnezeu
£i s√ respecte legile ™√rii ¶n care sunt cet√™eni, oriunde ar tr√i.
So™ii £i so™iile–mamele £i ta™ii–vor fi f√cu™i r√spunz√tori ¶n fa™a
lui Dumnezeu pentru ne¶mplinirea acestor responsabilit√™i.

FAMILIA ESTE R≤NDUIT≥ de Dumnezeu. C√s√toria
dintre un b√rbat £i o femeie este esen™ial√ pentru planul Lui
etern. Copiii au dreptul de a se na£te din p√rin™i c√s√tori™i
£i au dreptul de a fi crescu™i de un tat√ £i o mam√ care-£i
onoreaz√ jur√mintele c√s√toriei cu total√ fidelitate. Fericirea
¶n via™a de familie poate fi ob™inut√ cel mai bine atunci c…nd
aceasta se bazeaz√ pe ¶nv√™√turile Domnului Isus Hristos.
C√s√toriile £i familiile reu£ite se stabilesc £i se men™in pe
principiile credin™ei, rug√ciunii, c√in™ei, iert√rii, respectului,
dragostei, milei, muncii £i ale activit√™ilor de recreere s√n√toase. Planul divin pentru ta™i este de a conduce familiile
lor cu dragoste £i dreptate, £i ei sunt r√spunz√tori de satisfacerea nevoilor pentru via™a £i protejarea familiilor lor. Mamele
sunt ¶n primul r…nd responsabile pentru ¶ngrijirea copiilor.
∑n aceste responsabilit√™i sacre, ta™ii £i mamele sunt obliga™i
s√ se ajute unul pe cel√lalt ca parteneri egali. Invaliditatea,
moartea sau alte situa™ii pot duce la adaptarea sau schimbarea
rolurilor ¶n familie. Rudele ar trebui s√ ofere ajutor atunci
c…nd este nevoie.

NOI AVERTIZ≥M pe acele persoane care ¶ncalc√ leg√mintele castit√™ii, care abuzeaz√ de partener sau de copii, sau care
nu reu£esc s√-£i ¶ndeplineasc√ responsabilit√™ile fa™√ de familie, c√ vor da socoteal√ ¶ntr-o bun√ zi ¶n fa™a lui Dumnezeu.
Mai departe, avertiz√m c√ dezintegrarea familiei va aduce
asupra persoanelor, comunit√™ilor £i na™iunilor, nenorocirile
prevestite de profe™ii din vechime, precum £i de cei moderni.
FACEM UN APEL c√tre to™i cet√™enii responsabili £i c√tre
guvernan™ii de pretutindeni, s√ promoveze acele m√suri
menite s√ men™in√ £i s√ ¶nt√reasc√ familia ca unitate fundamental√ a societ√™ii.

Aceast√ declara™ie a fost citit√ de c√tre pre£edintele Gordon B. Hinckley ca parte a mesajului s√u din cadrul adun√rii generale a Societ√™ii
de Alinare care a avut loc la 23 septembrie 1995, ¶n ora£ul Salt Lake, Utah.
(The Family: A Proclamation to the World [Letter-Size]

Romanian)

10/96 (10/96)

Printed in Germany

35602 171
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„Sion – cei care au inima puræ“

Scop

Sæ îi ajute pe membrii clasei sæ înﬂeleagæ ceea ce ne învaﬂæ scripturile despre Sion
øi sæ-i inspire în eforturile lor de a întemeia Sionul.

Pregætire

1. Studiaﬂi, rugându-væ, urmætoarele scripturi øi alte materiale:
a. Doctrinæ øi legæminte 57:1–3; 64:33–43; 82:14–15; 97:8–28; 105:1–12; Moise
7:12–19, 61–63, 68–69; Articolele de credinﬂæ 1:10;
b. Our Heritage, paginile 37–38, 145–146.
2. Revedeﬂi materialele pentru aceastæ lecﬂie din Îndrumarul de studiu pentru
membrii clasei (35686). Planificaﬂi moduri în care sæ faceﬂi referire la ele în
timpul lecﬂiei.
3. Rugaﬂi pe un membru al clasei sæ se pregæteascæ pentru a prezenta pe scurt
relatarea despre oraøul lui Enoh, aøa cum este consemnatæ în Moise 7:12–19,
68–69.
4. Dacæ folosiﬂi activitatea pentru captarea atenﬂiei, aduceﬂi la oræ câte o foaie de
hârtie øi un pix sau un creion pentru fiecare membru al clasei.

Sugestii pentru
desfæøurarea lecﬂiei
Activitate pentru
captarea atenﬂiei

În funcﬂie de situaﬂie, folosiﬂi activitatea urmætoare sau una proprie pentru a
începe lecﬂia.
Daﬂi fiecærui membru al clasei o foaie de hârtie øi un pix sau creion. Rugaﬂi-i sæ
scrie cinci lucruri importante pe care le-ar place sæ le realizeze în viaﬂæ. Dupæ ce
le-aﬂi læsat timp sæ scrie, citiﬂi urmætoarea declaraﬂie a profetului Joseph Smith:
„Clædirea Sionului trebuie sæ fie cel mai mare obiectiv al nostru... În curând
va veni timpul în care nici un om nu va gæsi pacea în alt loc decât în Sion øi
ﬂæruøii sæi“ (Teachings of the Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smith
[1976], pag. 160–161).
Rugaﬂi-i pe membrii clasei sæ se gândeascæ la urmætoarele întrebæri færæ sæ dea un
ræspuns cu voce tare:
• În timp ce væ uitaﬂi la lista proprie, gândiﬂi-væ câte din puncte ar putea
contribui la clædirea Sionului? Cum aﬂi putea modifica lista pentru a
ræspunde avertismentului profetului Joseph Smith?
Revelaﬂiile cuprinse în Doctrina øi legæmintele conﬂin multe instrucﬂiuni cu
privire la clædirea Sionului. În aceastæ lecﬂie se discutæ despre ceea ce este Sionul
øi ce trebuie sæ facem pentru a contribui la întemeierea lui.
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Discuﬂii øi aplicaﬂii

Selectaﬂi, rugându-væ, materialul pentru lecﬂie care se potriveøte cel mai bine
nevoilor membrilor clasei. Încurajaﬂi-i pe membrii clasei sæ împærtæøeascæ
experienﬂe care au legæturæ cu principiile din scripturi pe care le discutaﬂi.
1. Cuvântul Sion are mai multe sensuri
Explicaﬂi cæ, în scripturi, cuvântul Sion are mai multe sensuri. Citiﬂi urmætoarele
pasaje din scripturi împreunæ cu membrii clasei. Identificaﬂi sensul cuvântului
Sion din fiecare pasaj øi scrieﬂi-l pe tablæ.
a. D&L 97:21. (Cei care au inima puræ.)
b. D&L 82:14. (Biserica øi ﬂæruøii ei.)
c. Moise 7:19. (Oraøul lui Enoh.)
d. 2 Samuel 5:6–7; 1 Regi 8:1. (Vechiul oraø Ierusalim.)
e. D&L 45:66–67; 57:1–2; Articolele de credinﬂæ 1:10. (Noul Ierusalim, care va fi
construit în Missouri.)
f. Evrei 12:22–23. (Locuinﬂa celor care sunt exaltaﬂi.)
Subliniaﬂi cæ, în scripturi, Sion poate însemna poporul Domnului (cei care au
inima puræ), un loc anumit sau ambele. În aceastæ lecﬂie, când vorbim despre
clædirea Sionului în timpul nostru, ne referim la purificarea inimilor noastre
astfel încât locurile în care træim sæ poatæ fi numite Sion.
2. Sion a existat în dispensaﬂiile anterioare
Explicaﬂi cæ, de câteva ori în dispensaﬂiile anterioare, Sionul a existat pentru
oamenii lui Dumnezeu. Oraøul lui Enoh este un exemplu cæ au existat oameni
care au întemeiat Sionul. Rugaﬂi-l pe membrul clasei desemnat sæ prezinte pe
scurt evenimentele consemnate în Moise 7:12–19, 68–69.
• Ce a caracterizat Sionul din timpul lui Enoh? (Vezi Moise 7:12–19.) De ce a
fost numit Sion oraøul lor? (Vezi Moise 7:18.) Ce înseamnæ a fi „într-o singuræ
inimæ øi într-un singur gând“?
• Ce se va întâmpla cu oraøul lui Enoh în timpul Mileniului? (Vezi Moise
7:61–63. El va reveni pe pæmânt øi va face parte din Noul Ierusalim.) De ce
este importantæ pentru noi, astæzi, relatarea despre Enoh øi poporul sæu?
(Pe lângæ faptul cæ ne ajutæ sæ înﬂelegem destinul oraøului lui Enoh, relatarea
ne poate ajuta sæ înﬂelegem ce trebuie sæ facem pentru a întemeia Sionul.)
3. Sfinﬂilor din dispensaﬂia noastræ li s-a poruncit sæ întemeieze Sionul
Unul dintre subiectele menﬂionate cel mai des în Doctrina øi legæmintele este
întemeierea Sionului în zilele din urmæ. În aceste revelaﬂii, existæ peste 200 de
referiri la Sion. Unele dintre acestea indicæ un loc fizic, altele o stare a inimii øi
altele clædirea Bisericii Domnului. Chiar înainte ca Biserica sæ fie organizatæ
oficial, Domnul i-a îndemnat pe o serie de fraﬂi: „Cæutaﬂi sæ înfæptuiﬂi øi sæ
stabiliﬂi cauza Sionului“ (D&L 6:6; 11:6; 12:6; 14:6).
Pentru primii sfinﬂi, întemeierea Sionului a însemnat nu numai sæ devinæ
oameni cu inima puræ øi sæ træiascæ uniﬂi. A însemnat øi sæ clædeascæ oraøul
Sion sau Noul Ierusalim. În luna iulie 1831, Domnul a revelat profetului
Joseph Smith cæ oraøul Sion avea sæ fie construit în Missouri, având ca punct
central localitatea Independence (D&L 57:1–3). Dupæ primirea acestei revelaﬂii,
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mulﬂi sfinﬂi s-au adunat în Missouri. Ei au prosperat o vreme dar, în scurt timp,
între ei au apærut certuri øi dezbinæri. De asemenea, au existat neînﬂelegeri cu alﬂi
coloniøti din zonæ. În luna noiembrie 1833, gloatele i-au alungat pe sfinﬂi din
casele lor. Câteva luni mai târziu, în luna iulie 1834, Domnul a revelat cæ sfinﬂii
vor trebui sæ „aøtepte puﬂin mântuirea Sionului“ (D&L 105:9). (Pentru mai multe
informaﬂii despre întemeierea Sionului în Missouri, vezi lecﬂiile 12 øi 27).
• De ce nu au putut primii sfinﬂi sæ clædeascæ oraøul Sion? (Vezi D&L 101:6–8;
105:1–12.) Ce anume putem învæﬂa din experienﬂa lor care sæ ne ajute sæ
construim Sionul astæzi? (Explicaﬂi cæ, pentru a clædi Sionul – într-un oraø,
în ﬂæruøii noøtri sau în casele noastre – noi trebuie sæ dobândim calitæﬂile
oamenilor din Sion: inimi pure, unitate øi altruism.)
Explicaﬂi cæ, deøi clædirea oraøului Sion a fost amânatæ, profeﬂii din zilele din
urmæ ne-au îndemnat sæ ne continuæm eforturile de a întemeia Sionul în inimile,
ﬂæruøii øi casele noastre. Preøedintele Harold B. Lee a spus:
„Graniﬂele Sionului, unde pot locui cei drepﬂi øi cu inima puræ, trebuie sæ
înceapæ sæ se lærgeascæ acum. ﬁæruøii Sionului trebuie sæ fie întæriﬂi. Toate acestea
pentru ca Sionul sæ se poatæ ridica øi stræluci devenind tot mai sârguincios în
ducerea la îndeplinire a planului salværii în întreaga lume“ (în Conference
Report, apr. 1973, pag. 5, sau Ensign, iul. 1973, pag. 3).
• Citiﬂi D&L 82:14–15 împreunæ cu membrii clasei. Ce a poruncit Domnul în
aceste versete? Care sunt unele dintre lucrurile pe care trebuie sæ le facem
pentru a clædi Sionul? (Rugaﬂi-i pe membrii clasei sæ citeascæ urmætoarele
scripturi øi sæ identifice ce ne învaﬂæ ele despre clædirea Sionului. Rezumaﬂi
informaﬂiile pe tablæ. Alegeﬂi câteva dintre urmætoarele întrebæri pentru a
încuraja discuﬂia.)
a. D&L 97:21. (Stræduiﬂi-væ sæ fiﬂi cu inima puræ.) Domnul a dat cea mai
simplæ definiﬂie Sionului când l-a numit „cei cu inima puræ“ (D&L 97:21).
Ce putem face pentru a avea inima puræ? (Vezi Moroni 7:47–48; 10:32.)
b. D&L 38:27. (Sæ fim uniﬂi.) Oamenii din oraøul lui Enoh au fost descriøi
ca fiind „într-o singuræ inimæ øi într-un singur gând“ (Moise 7:18). Lipsa
unitæﬂii a fost unul dintre motivele pentru care primii sfinﬂi nu au putut
sæ construiascæ oraøul Sion (D&L 101:6; 105:4). Care sunt unele moduri
eficiente de a mæri unitatea familiilor? Cum putem noi sæ fim mai uniﬂi în
episcopia noastræ?
c. D&L 64:34–35, 105:3, 5–6. (Fiﬂi supuøi.) În D&L 105, Domnul a menﬂionat
nesupunerea ca fiind unul dintre motivele pentru care oraøul Sion nu a fost
întemeiat în acea perioadæ. În ce moduri aﬂi fost dumneavoastræ sau familia
întæriﬂi ca urmare a supunerii faﬂæ de principiile Evangheliei? Cum a fost
întærit ﬂæruøul sau episcopia dumneavoastræ prin supunerea membrilor faﬂæ
de principiile Evangheliei?
d. D&L 105:3. (Îngrijiﬂi-væ de særaci øi næpæstuiﬂi.) Sfinﬂii care încercau sæ
întemeieze Sionul în Missouri au fost dojeniﬂi de cætre Domnul pentru cæ
nu s-au îngrijit de „særacii øi næpæstuiﬂii dintre ei“ (D&L 105:3). De ce este
grija faﬂæ de nevoiaøi o parte necesaræ a clædirii Sionului? Ce prilejuri avem
de a ne îngriji de cei care au nevoie?
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e. D&L 97:10–16. (Clædiﬂi temple øi primiﬂi binecuvântærile templului.) De ce
sunt importante templele pentru clædirea Sionului? (Vezi D&L 97:13–16;
105:9–12.)
f. D&L 105:10. (Sæ ne învæﬂæm unul pe altul øi sæ ne cunoaøtem mai bine
îndatoririle.) Ce putem face pentru a îmbunætæﬂi propovæduirea în familiile
noastre øi în organizaﬂiile Bisericii? În ce fel am putea avea nevoie sæ ne
cunoaøtem mai bine îndatoririle?
g. D&L 133:8–9. (Predicaﬂi Evanghelia lumii.) Domnul i-a îndemnat pe
vârstnicii Bisericii sæ cheme oamenii din Babilon (lume) în Sion. În ce
moduri întæreøte ﬂæruøii Sionului predicarea Evangheliei?
4. Scripturile cuprind promisiuni glorioase despre viitorul Sionului
În Doctrina øi legæmintele, Domnul vorbeøte despre multe binecuvântæri care vor
continua sæ vinæ în Sion în ultimele zile. Pentru a vedea câteva astfel de exemple,
rugaﬂi-i pe membrii clasei sæ citeascæ D&L 97:18–25 øi invitaﬂi-i sæ identifice
anumite binecuvântæri promise Sionului. Vezi, de asemenea, urmætoarea listæ.
a. Sionul se va întinde øi va deveni glorios øi mare (D&L 97:18).
b. Sionul va fi cinstit de toate naﬂiunile pæmântului (D&L 97:19).
c. Domnul va fi salvarea Sionului (D&L 97:20).
d. Sionul se va bucura (D&L 97:21).
e. Sionul va scæpa de ræzbunarea Domnului (D&L 97:22–25).
• Ce trebuie sæ facem pentru a ne bucura de aceste binecuvântæri? (Vezi D&L
97:25.)
• Cum væ simﬂiﬂi când væ gândiﬂi la viitorul Sionului?
Profetul Joseph Smith ne-a învæﬂat: „Clædirea Sionului este o cauzæ cæreia
poporul lui Dumnezeu i-a acordat atenﬂie în toate epocile; este un subiect pe
care profeﬂi, preoﬂi øi regi l-au tratat cu deosebitæ încântare; au privit plini de
speranﬂæ spre zilele în care træim noi; øi, animaﬂi de profeﬂii cereøti, pline de
bucurie, ei au cântat øi au scris øi au profeﬂit despre aceastæ zi a noastræ... noi
suntem poporul favorizat, pe care Dumnezeu l-a ales pentru a aduce slavæ
zilelor din urmæ“ (Teaching of the Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding
Smith [1976], pag. 231).
Concluzii

Împærtæøiﬂi urmætoarea declaraﬂie a preøedintelui Gordon B. Hinckley:
„Væd un viitor minunat într-o lume foarte nesiguræ. Dacæ ne vom pæstra valorile,
dacæ vom clædi pe moøtenirea noastræ, dacæ vom pæøi în supunere înaintea
Domnului, dacæ vom træi pur øi simplu Evanghelia, noi vom fi binecuvântaﬂi
într-un mod magnific øi minunat. Vom fi consideraﬂi un popor ales, care a gæsit
cheia unei fericiri alese.
’Popoarele se vor duce cu græmada la el, øi vor zice: <<Veniﬂi, sæ ne suim la
muntele Domnului...>> Cæci din Sion va ieøi Legea øi din Ierusalim cuvântului
Domnului’ (Isaia 2:3).
Mæreﬂ a fost trecutul nostru, minunat este prezentul nostru, glorios poate fi
viitorul nostru“ (în Conference Report, oct. 1997, pag. 94, sau Ensign, nov. 1997,
pag. 69).
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Încurajaﬂi-i pe membrii clasei sæ întemeieze Sionul în inimile lor, în familiile lor
øi în ﬂæruøii lor. Depuneﬂi mærturie despre adeværurile discutate în aceastæ lecﬂie,
dupæ cum sunteﬂi îndemnat de Spirit.
Idee suplimentaræ
pentru predare

Puteﬂi folosi urmætoarea idee pentru a completa planul lecﬂiei sugerat.
Imnurile Sionului
Rugaﬂi un membru al clasei sæ se pregæteascæ sæ cânte sau sæ citeascæ versurile
urmætoarelor imnuri: „Pe vârful muntelui“ (Imnuri, nr. 5); „Israel, Domnul te
cheamæ“ (nr. 7); „Frumos Sion, clædit în înalt“ (nr. 44). Sau rugaﬂi un solist sau
un mic grup sæ se pregæteascæ sæ cânte unul dintre imnuri. Discutaﬂi despre
modul în care imnurile celebreazæ clædirea Sionului.
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Date cronologice din istoria
Bisericii øi hærﬂi

Date cronologice din istoria Bisericii
1805, decembrie 23
Se naøte Joseph Smith, fiul lui
Joseph Smith, tatæl, øi al lui Lucy
Mack Smith, în Sharon, Vermont
(vezi Joseph Smith-Istorie 1:3–4).
1820, începutul primæverii
Joseph Smith primeøte Prima
Viziune într-o dumbravæ din apropierea casei sale din statul New York
(vezi Joseph Smith-Istorie 1:15–20).
1823, septembrie 21–22
Joseph Smith este vizitat de îngerul
Moroni øi i se spune despre înregistrarea Cærﬂii lui Mormon. Joseph a
væzut plæcile de aur îngropate întrun deal (Cumora) din apropiere
(vezi Joseph Smith-Istorie 1:27–54).
1827, septembrie 22
Joseph obﬂine plæcile de aur de
la Moroni pe dealul Cumora
(vezi Joseph Smith-Istorie 1:59).
1829, mai 15
Ioan Botezætorul conferæ Preoﬂia
aaronicæ lui Joseph Smith øi lui
Oliver Cowdery în Harmony,
Pennsylvania (vezi D&L 13;
Joseph Smith-Istorie 1:71–72).
1829, mai
Joseph Smith øi Oliver Cowdery
primesc Preoﬂia lui Melhisedec de
la Petru, Iacov øi Ioan, lângæ râul
Susquehanna, între Harmony,
Pennsylvania, øi Colesville,
New York (vezi D&L 128:20).
1829, iunie
Traducerea Cærﬂii lui Mormon este
terminatæ. Plæcile de aur sunt arætate celor trei martori øi celor opt
martori (vezi 2 Nefi 11:3; 27:12–13;
D&L 17).
1830, martie 26
Apar în Palmyra, New York, primele
exemplare ale Cærﬂii lui Mormon.
1830, aprilie 6
Biserica este organizatæ în oraøul
Fayette, NewYork.
1830, septembrie – octombrie
Primii misionari sunt chemaﬂi
sæ predice lamaniﬂilor (americani
bæøtinaøi) (vezi D&L 28; 30; 32).
1830, decembrie – 1831, ianuarie
Domnul a poruncit sfinﬂilor sæ
se adune în Ohio (vezi D&L 37;
38:31–32).
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1831, iulie 20
Profetului Joseph Smith îi este
revelat locul oraøului Sion
(Noul Ierusalim) în Independence,
Missouri (vezi D&L 57; Articolele
de credinﬂæ 1:10).
1833, martie 18
Sidney Rigdon øi Frederick G.
Williams sunt puøi deoparte
consilieri în Preøedinﬂia Bisericii
øi le sunt date cheile împæræﬂiei
(vezi titlurile de la D&L 81 øi 90;
vezi, de asemenea, D&L 90:6).
1833, noiembrie 7
Sfinﬂii încep sæ fugæ de mulﬂimile
ræufæcætoare din ﬂinutul Jackson,
Missouri, dincolo de fluviul
Missouri øi în ﬂinutul Clay, Missouri.
1834, mai 5
Joseph Smith pæræseøte Kirtland,
Ohio, øi pleacæ în Missouri în calitate de conducætor al Taberei Sion
pentru a aduce alinare sfinﬂilor
alungaﬂi din ﬂinutul Jackson.
1835, februarie 14
Cvorumul celor Doisprezece
Apostoli este organizat în Kirtland,
Ohio (vezi D&L 107:23–24).
1835, februarie 28
Începe organizarea Primului
Cvorum al Celor Øaptezeci in
Kirtland, Ohio.
1835, august 17
Doctrina øi legæmintele este acceptatæ ca lucrare canonicæ a Bisericii
în Kirtland, Ohio.
1836, martie 27
Este dedicat templul din Kirtland
(vezi D&L 109).
1836, aprilie 3
Isus Hristos le apare lui Joseph
Smith øi lui Oliver Cowdery în
templul din Kirtland. Moise,
Elias øi Ilie au apærut øi au
transmis cheile preoﬂiei (vezi
D&L 110:11–16).
1837, iulie 19
Elder Heber C. Kimball øi alte
øase persoane ajung în Liverpool,
Anglia, într-o primæ misiune a
Bisericii peste ocean.
1838, aprilie 26
Este precizat prin revelaﬂie numele
Bisericii (vezi D&L 115:4).

1838, decembrie 1 – 1839, aprilie 16
Profetul Joseph Smith øi alﬂii
sunt închiøi în închisoarea Liberty,
din Liberty, Missouri (vezi D&L
121–123).
1840, august 15
Botezul pentru morﬂi este anunﬂat
public de profetul Joseph Smith.
1841, octombrie 24
Elder Orson Hyde a dedicat
Pæmântul Sfânt pentru întoarcerea
copiilor lui Avraam.
1842, martie 17
Este organizatæ Societatea de Alinare
a femeilor în Nauvoo, Illinois.
1842, mai 4
Este realizatæ prima înzestrare totalæ
în templul Nauvoo, Illinois.
1844, iunie 27
Joseph øi Hyrum Smith sunt martirizaﬂi în închisoarea Carthage,
Illinois (vezi D&L 135).
1846, februarie 4
Sfinﬂii din Nauvoo au început sæ
traverseze Mississippi pentru a se
muta în vest. Unii sfinﬂi din est
au navigat din New York spre
California pe vasul Brooklyn.
1846, iulie 16
Batalionul Mormon a fost chemat
în serviciul militar al Statelor Unite,
în Iowa.
1847, aprilie
Compania de pionieri a preøedintelui Brigham Young plecat din
Winter Quarters spre vest (vezi
D&L 136).
1847, iulie 24
Preøedintele Brigham Young intræ
în Valea Salt Lake.
1847, decembrie 27
Brigham Young este susﬂinut ca
preøedinte al Bisericii.
1848, mai-iunie
Læcustele devasteazæ recoltele din
valea Salt Lake. Câmpurile sunt salvate de la distrugere completæ de
stoluri de pescæruøi care mænâncæ
læcustele.
1849, decembrie 9
Este organizatæ Øcoala de duminicæ
de cætre Richard Ballantyne.

1850, iunie 15
Deseret News începe sæ fie publicat
în Salt Lake City.
1856, octombrie
Companiile de cærucioare ale lui
Willie øi Martin sunt ﬂinute în loc
de furtunile de zæpadæ. Ele sunt
gæsite de echipele de salvare din
Valea Salt Lake.
1869, noiembrie 28
Este organizatæ Asociaﬂia Tinerelor
Doamne pentru limitarea exceselor
lumeøti, precursoare a programului
Tinerelor Fete.
1875, iunie 10
Este organizatæ Asociaﬂia Tinerilor
Bærbaﬂi pentru îmbunætæﬂire reciprocæ, precursoare a programului
Tinerilor Bæieﬂi.
1877, aprilie 6
Este dedicat templul St. George,
Utah. Preøedintele Brigham Young
primeøte revelaﬂia de a pune în
ordine organizaﬂia preoﬂiei øi
ﬂæruøii Sionului.
1878, august 25
Aurelia Spencer Rogers ﬂine prima
întrunire a Societæﬂii Primare în
Farmington, Utah.
1880, octombrie 10
John Taylor este susﬂinut ca preøedinte al Bisericii. Perla de mare preﬂ
este acceptatæ ca lucrare canonicæ.
1883, aprilie 14
Revelaﬂie despre organizarea Celor
Øaptezeci primitæ de preøedintele
John Taylor.
1889, aprilie 7
Wilford Woodruff este susﬂinut
preøedinte al Bisericii.
1890, octombrie 6
„Manifest“, anunﬂând încetarea
practicii cæsætoriilor multiple, este
susﬂinut în conferinﬂa generalæ
(vezi Declaraﬂia oficialæ 1).
1893, aprilie 6
Preøedintele Wilford Woodruff
dedicæ templul Salt Lake dupæ
40 de ani de construcﬂie.
1898, septembrie 13
Lorenzo Snow devine preøedinte al
Bisericii.
1899, mai 17
Preøedintele Lorenzo Snow a primit,
la St. George, Utah, revelaﬂia care
îl îndemna sæ punæ accent pe zeciuialæ (vezi D&L 119).
1901, octombrie 17
Joseph F. Smith devine preøedinte
al Bisericii.

1918, octombrie 3
Preøedintele Joseph F. Smith primeøte viziunea despre mântuirea celor
morﬂi (vezi D&L 138).
1918, noiembrie 23
Heber J. Grant devine preøedinte al
Bisericii.
1936, aprilie
Programul de securitate al Bisericii
care fusese instituit pentru a-i ajuta
pe særaci în timpul Marii Crize
Economice devine programul
pentru bunæstare al Bisericii. Acest
program a apærut ca urmare a unei
revelaﬂii primite anterior de preøedintele Heber J. Grant.
1941, aprilie 6
Sunt chemaﬂi, pentru prima oaræ,
asistenﬂi ai Celor Doisprezece.
1945, mai 21
George Albert Smith devine preøedinte al Bisericii.
1951, aprilie 9
David O. McKay este susﬂinut preøedinte al Bisericii.
1961, septembrie 30
Sub îndrumarea Primei Preøedinﬂii,
elder Harold B. Lee anunﬂæ cæ toate
programele Bisericii urmeazæ a fi
coordonate prin preoﬂie în vederea
întæririi personale øi a familiei.
1964, octombrie
Respectarea serilor de familie este,
din nou, subliniatæ.
1970, ianuarie 23
Joseph Fielding Smith devine preøedinte al Bisericii.
1971, ianuarie
Noi reviste ale Bisericii – Ensign
(Stindardul), New Era (Era Nouæ)
øi Friend (Prietenul) – încep sæ fie
publicate.
1972, iulie 7
Harold B. Lee devine preøedinte al
Bisericii.
1973, decembrie 30
Spencer W. Kimball devine preøedinte al Bisericii.
1975, octombrie 3
Preøedintele Spencer W. Kimball
a anunﬂat reorganizarea Primului
Cvorum al Celor Øaptezeci.
1976, aprilie 3
Douæ revelaﬂii sunt adæugate
Perlei de mare preﬂ. În 1981,
li s-a schimbat locul pentru a
deveni D&L 137 øi 138.

1978, septembrie 30
Revelaﬂie, susﬂinutæ de Bisericæ,
prin care se acordæ preoﬂia tuturor
bærbaﬂilor care sunt membri ai
Bisericii, indiferent de rasæ sau de
culoare (vezi Declaraﬂia oficialæ 2)
1979, septembrie
Este publicatæ ediﬂia SZU a Bibliei
regelui Iacob cu resurse pentru
studiu.
1981, septembrie
Sunt publicate noi ediﬂii ale volumelor Cartea lui Mormon, Doctrina
øi legæmintele øi Perla de mare preﬂ.
1984, iunie
Sunt inaugurate preøedinﬂiile de
zonæ, cu membri chemaﬂi dintre
Cei Øaptezeci.
1985, noiembrie 10
Ezra Taft Benson devine preøedinte
al Bisericii.
1989, aprilie 1
Al Doilea Cvorum al celor
Øaptezeci este reorganizat.
1994, iunie 5
Howard W. Hunter devine preøedinte al Bisericii.
1995, martie 12
Gordon B. Hinckley devine preøedinte al Bisericii.
1995, aprilie 1
Este anunﬂatæ o nouæ funcﬂie de
conducere care urmeazæ a fi cunoscutæ sub numele de Autoritatea
Zonei.
1995, septembrie 23
Preøedintele Gordon B. Hinckley
citeøte „Familia: o declaraﬂie oficialæ cætre lume“ din partea Primei
Preøedinﬂii øi a Cvorumului celor
Doisprezece Apostoli, în cadrul
adunærii generale a Societæﬂii de
Alinare.
1997, aprilie 5
Autoritæﬂile Zonei urmeazæ a fi
rânduite ca Cei Øaptezeci. Sunt
anunﬂate Al Treilea, al Patrulea
øi al Cincilea Cvorum al Celor
Øaptezeci.
1997, octombrie 4
Preøedintele Gordon B. Hinckley
a anunﬂat planuri de construire
a unor temple mai mici.
1997, noiembrie
Numærul membrilor a ajuns la zece
milioane.
1998, aprilie 5
Preøedintele Gordon B. Hinckley a
anunﬂat ﬂelul de a avea 100 de temple în funcﬂiune pânæ în anul 2000.
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4. Fayette. Cei trei martori au væzut plæcile
de aur øi pe îngerul Moroni (vezi D&L 17).
Traducerea Cærﬂii lui Mormon a fost terminatæ

3. Casa lui Joseph Smith, fiul, din Harmony.
Cea mai mare parte din traducerea Cærﬂii lui
Mormon a fost realizatæ aici. Pe malurile
ræului Susquehanna, preoﬂia a fost restauratæ în anul 1829 (vezi D&L 13; 128:20;
Joseph Smith-Istorie 1:71–72).

Freedom

7. Erie Canal. Cele trei ramuri ale Bisericii din
New York au migrat, stræbætând Erie Canal
øi lacul Erie, spre Kirtland, Ohio, în lunile
aprilie øi mai ale anului 1831.

6. Kirtland. Misionarii care fuseseræ trimiøi
cætre lamaniﬂi s-au oprit aici, în 1830, øi i-au
botezat pe Sidney Rigdon øi pe alﬂii din zonæ.
Kirtland a fost sediul central al Bisericii de
la începutul lunii februarie 1831 pânæ în
12 ianuarie 1838. Primul templu din aceastæ
dispensaﬂie a fost construit aici øi a fost
dedicat în 27 martie 1836 (vezi D&L 109).

5. Mendon. Brigham Young øi Heber C. Kimball
locuiau aici când au auzit, prima oaræ,
Evanghelia restauratæ.
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10. Toronto. Casa lui John Taylor, care a devenit
al treilea preøedinte al Bisericii, øi a lui Mary
Fielding care, mai târziu, s-a cæsætorit cu
Hyrum Smith.

9. Amherst. Aici, Joseph Smith a fost susﬂinut
ca preøedinte al Înaltei Preoﬂii la 25 ianuarie
1832 (vezi History of the Church, 1:243; vezi,
de asemenea, titlul de la D&L 75).

8. Hiram. Joseph øi Emma au locuit aici din
septembrie 1831 pânæ în septembrie 1832.
Joseph øi Sidney Rigdon au lucrat la
Traducerea Bibliei de Joseph Smith.
Revelaﬂiile primite aici: D&L 1, 65, 67–69, 71,
73–74, 76–81, 99 øi 133.
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2. Colesville. Una dintre primele ramuri ale
Bisericii a fost organizatæ în casa lui Joseph
Knight, tatæl, în oraøul Colesville, în anul
1830.
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aici, în iunie 1829. Biserica a fost organizatæ
aici, la 6 aprilie 1830 (vezi D&L 20–21).
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1. South Bainbridge. Joseph Smith, fiul, øi
Emma Hale s-au cæsætorit aici la 18 ianuarie
1827 (vezi Joseph Smith-Istorie 1:57).
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3. Far West. Din 1836 pânæ în 1838, aici a fost
un loc de refugiu. O parte din anul 1838,
aici a fost sediul Bisericii. Aici a fost dedicat
un loc pentru templu (vezi D&L 115). În ziua
de 8 iulie 1838, Cvorumul celor Doisprezece
a primit o chemare de la Domnul sæ slujeascæ
în misiuni peste hotare (vezi D&L 118).

2. Râul Fishing. Joseph Smith øi Tabæra Sionului
au plecat de la Kirtland, Ohio, cætre Missouri,
în anul 1834, pentru a reda sfinﬂilor din ﬂinutul Jackson pæmântul lor. D&L 105 a fost
revelatæ pe malurile acestui râu.

Pârâul
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6. Nauvoo. În aceastæ zonæ situatæ pe malul fluviului Mississippi, s-a aflat sediul Bisericii din

5. Liberty. Sfinﬂii din ﬂinutul Jackson s-au adunat
în aceastæ zonæ din 1833 pânæ în 1836, când li
s-a cerut sæ plece. Joseph Smith øi alﬂii au fost,
pe nedrept, închiøi aici, din decembrie 1838
pânæ în aprilie 1839. În aceste timpuri grele
pentru Bisericæ, Joseph a cerut îndrumare de la
Domnul øi a primit D&L 121–123.

4. Adam-ondi-Ahman. Aici, Adam i-a binecuvântat pe urmaøii sæi drepﬂi cu trei ani înainte de
a muri (vezi D&L 107:53–57). O mare adunare
va avea loc aici chiar înainte de a Doua Venire
a Salvatorului (vezi Daniel 7:9–14; D&L 78:15;
116; Teachings of the Prophet Joseph Smith, sel.
Joseph Fielding Smith [1976], pag. 157).

În perioada 1838–1839, sfinﬂii au fost obligaﬂi
sæ se refugieze în Illinois.
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9. Council Bluffs (Kanesville). Prima Preøedinﬂie
a fost susﬂinutæ aici, în ziua de 27 decembrie
1847, cu Brigham Young ca preøedinte.

8. Winter Quarters. Locul de amplasare a cartierului general al sfinﬂilor în drumul lor spre
Valea Salt Lake (1846–1848). Aici a fost organizatæ Tabæra lui Israel pentru cælætoria spre
vest (vezi D&L 136).

7. Carthage. Aici, profetul Joseph Smith øi fratele
lui, Hyrum, au fost martirizaﬂi la 27 iunie 1844
(vezi D&L 135).

1839 pânæ în 1846. Aici a fost construit un
templu øi a început administrarea rânduielilor, cum ar fi botezul, înzestrarea øi pecetluirea familiilor. Aici, a fost organizatæ, în 1842,
Societatea de Alinare. Revelaﬂiile primite aici
sunt D&L 124–129).
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1. Independence. În luna iulie 1831 (vezi D&L
57:1–3), Domnul a idendificat Independence
ca centrul Sionului. În ziua de 3 august, a fost
dedicat, aici, un loc pentru templu. Gloatele
i-au obligat pe sfinﬂi sæ plece din Independence
øi ﬂinutul Jackson în luna noiembrie 1833.
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5. Far West. Din 1836 pânæ în 1838, aici a fost
un loc de refugiu. O parte din anul 1838,
aici a fost sediul Bisericii. În perioada

4. Liberty. Sfinﬂii din ﬂinutul Jackson s-au
adunat în aceastæ zonæ din 1833 pânæ în
1836, când li s-a cerut sæ plece.

3. Independence. În luna iulie 1831 (vezi D&L
57:2–3), Domnul a identificat Independence
ca centrul Sionului. Gloatele i-au obligat pe
sfinﬂii de aici sæ plece în luna noiembrie 1833.

2. Kirtland. Sediul Bisericii de la începutul lunii
februarie 1831 pânæ în 12 ianuarie 1838 când
profetul s-a mutat în Far West, Missouri.
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9. Fort Leavenworth. Batalionul Mormon a fost
echipat aici, înainte de a începe marøul spre
vest, în august 1846.

8. Winter Quarters. Locul de amplasare a cartierului general al sfinﬂilor în drumul lor spre
Valea Salt Lake (1846–1848). Detaøamentul
de avangardæ, sub îndrumarea preøedintelui
Brigham Young, a plecat spre vest, în aprilie
1847.

7. Council Bluffs (Kanesville). Pionierii au sosit
aici în luna iunie 1846. Membrii Batalionului
Mormon au pornit la 21 iulie 1846, sub comanda locotenent-colonelului James Allen.

6. Nauvoo. Sediul Bisericii din 1839 pânæ în
1846. Dupæ aproape doi ani de la martiriul
profetului øi al fratelui sæu Hyrum, sfinﬂii
s-au deplasat cætre vest.

1838–1839, sfinﬂii au fost obligaﬂi sæ se refugieze în Illinois.
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1. Fayette. Profetul Joseph Smith a pæræsit
Fayette plecând spre Kirtland, Ohio, în
luna ianuarie 1831. Cele trei ramuri din
New York l-au urmat în lunile aprilie øi mai
1831 potrivit poruncii Domnului de a se
aduna (vezi D&L 37–38).
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15. Salt Lake City. Preøedintele Brigham Young
a sosit în Valea Salt Lake, în 24 iulie 1847.

14. Sacramento. Unii membrii ai batalionului læsat la vatræ au lucrat aici øi la Moara lui Sutter,
spre est, pe malurile râului American, unde au
ajutat la descoperirea de aur.

13. Los Angeles. Batalionul Mormon a fost læsat
la vatræ aici, în 16 iulie 1847.

12. San Diego. Batalionul Mormon øi-a încheiat
aici marøul de 2.000 de mile, în ziua de
29 ianuarie 1847.

11. Pueblo. S-a dispus ca trei detaøamente de
bolnavi din Batalionul Mormon sæ plece
pentru recuperare la Pueblo, unde øi-au
petrecut iarna 1846–1847 alæturi de sfinﬂii
din Mississippi. Aceste grupuri au intrat în
Valea Salt Lake, în iulie 1847.

10. Santa Fe. Locotenent-colonel Philip Cooke a
comandat Batalionul Mormon când acesta a
plecat de aici în ziua de 19 octombrie 1846.

Drumul Batalionului mormon
Drumul spre vest al sfinﬂilor
Drumul vasului Brooklyn
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