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Mesajul Primei Preøedinﬂii
Dragi prieteni misionari
Væ felicitæm pentru ocazia minunatæ pe care o aveﬂi de a fi misionar. Nu
existæ o muncæ mai solicitantæ decât aceasta; nici nu existæ una care sæ
aducæ mai multæ satisfacﬂie.
„Predicaﬂi Evanghelia Mea“ este un manual menit sæ væ ajute sæ fiﬂi un
misionar mai bine pregætit, mai matur din punct de vedere spiritual øi un
învæﬂætor mai convingætor.
Væ îndemnæm sæ væ ridicaﬂi la înælﬂimea unui nou sens al angajamentului
de a-L asista pe Tatæl dumneavoastræ din Cer în lucrarea Sa glorioasæ.
Fiecare misionar are un rol important în a ajuta „sæ realizez[e] nemurirea
øi viaﬂa veønicæ a omului“(Moise 1:39).
Domnul væ va ræsplæti øi væ va binecuvânta din beløug atunci când Îl
slujiﬂi cu umilinﬂæ øi prin rugæciune. Væ aøteaptæ mai multæ fericire
decât aﬂi træit vreodatæ atunci când lucraﬂi printre copiii Sæi.
Prima Preøedinﬂie

v
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Introducere: Cum pot sæ
folosesc „Predicaﬂi Evanghelia Mea“
în modul cel mai eficient?

Note

„Predicaﬂi Evanghelia Mea“
Folosiﬂi „Predicaﬂi Evanghelia Mea“ pentru a veni în
întâmpinarea nevoilor dumneavoastræ ca misionar.
Puteﬂi studia doar câteva paragrafe pe parcursul
unei întregi întruniri de studiu – sau un întreg
capitol. Puteﬂi studia capitolele în ordine sau puteﬂi
planifica o altæ parte care sæ se potriveascæ mai bine
nevoilor dumneavoastræ. Aceastæ posibilitate væ
permite sæ studiaﬂi ceea ce aveﬂi nevoie atunci când
aveﬂi nevoie øi aøa cum væ îndrumæ preøedintele
misiunii dumneavoastræ.
Toate capitolele din „Predicaﬂi Evanghelia Mea“ væ
vor ajuta sæ væ pregætiﬂi sæ væ îndepliniﬂi obiectivul
pe care-l aveﬂi ca misionar. Totuøi, atunci când veﬂi
începe sæ studiaﬂi capitolul 3, veﬂi observa o abordare
diferitæ. Cele mai multe capitole vi se adreseazæ dumneavoastræ. Capitolul 3 se adreseazæ
unui public mai larg. Învæﬂaﬂi doctrinele din capitolul 3 (a) pentru a væ întæri propria
înﬂelegere øi mærturie despre Evanghelie øi (b) pentru a îi învæﬂa pe alﬂii øi a-i pregæti sæ
facæ øi sæ ﬂinæ angajamente øi legæminte.
Doctrinele din alte câteva capitole væ pot ajuta, de asemenea, sæ le propovæduiﬂi
simpatizanﬂilor øi membrilor noi. De exemplu, capitolul 4, „Cum pot sæ recunosc øi sæ
înﬂeleg Spiritul?“ væ poate ajuta sæ le propovæduiﬂi unor simpatizanﬂi despre cum pot sæ
dobândeascæ o mærturie prin puterea Duhului Sfânt. Capitolul 5, „Care este rolul Cærﬂii
lui Mormon?“, v-ar putea ajuta sæ rezolvaﬂi nelæmuririle unui simpatizant cu privire la
citirea din Cartea lui Mormon. Ideile din capitolul 2, „Cum pot sæ studiez eficient øi sæ
mæ pregætesc pentru a propovædui?“, i-ar putea ajuta pe noii convertiﬂi sæ dobândeascæ
mai mult din studiul Cærﬂii lui Mormon.
„Predicaﬂi Evanghelia Mea“ se concentreazæ asupra principiilor fundamentale ale muncii
misionare. Nu are ræspunsuri pentru fiecare întrebare sau situaﬂie pe care le veﬂi întâmpina.
Veﬂi avea cea mai mare eficienﬂæ atunci când urmaﬂi Spiritul, cercetaﬂi scripturile, ﬂineﬂi
poruncile øi puneﬂi în practicæ ceea ce învæﬂaﬂi.
Studiaﬂi capitolele pe tot parcursul misiunii dumneavoastræ. Puneﬂi în practicæ ceea ce
învæﬂaﬂi. Evaluaﬂi munca dumneavoastræ. Misionarii care se stræduiesc sæ se pregæteascæ
zilnic øi cautæ mereu sæ se perfecﬂioneze, vor primi îndrumare de la Duhul Sfânt øi vor
vedea binecuvântæri în vieﬂile lor.

Lecﬂiile misionare
Aveﬂi posibilitatea de a preda lecﬂiile în modul în care îi va ajuta cel mai bine pe
oameni sæ se pregæteascæ pe deplin pentru botezul øi confirmarea lor. Scopul
dumneavoastræ nu este numai de a parcurge materialul; ci este de a-i ajuta pe alﬂii sæ vinæ
la Hristos prin credinţă în Isus Hristos, pocæinﬂæ, botez, primirea darului Duhului Sfânt øi
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îndurare pânæ la sfârøit. Numai în cazuri rare o lecﬂie poate depæøi 45 de minute. Veﬂi
avea probabil situaﬂii în care timpul væ va permite numai vizite mai scurte pentru
propovæduire. În acest caz, va trebui sæ faceﬂi vizite scurte, dese, acoperind pærﬂi mai
mici din material.
Puteﬂi preda lecﬂiile în mai multe moduri. Lecﬂia pe care o propovæduiﬂi, momentul în
care sæ o propovæduiﬂi øi timpul pe care îl veﬂi petrece pentru aceasta, sunt cel mai bine
determinate de nevoile simpatizanﬂilor øi de îndrumarea primitæ prin Spirit. Nu
memoraﬂi întreaga lecﬂie.

Studiul personal, studiul împreunæ cu colegul, adunæri de district øi
conferinﬂe de zonæ
Studiul eficient din timpul misiunii dumneavoastræ væ va ajuta sæ væ îndepliniﬂi
obiectivul pe care îl aveﬂi ca misionar øi væ va întæri mærturia despre Evanghelia lui Isus
Hristos. Patru dintre cele mai importante ocazii de a studia pe care le aveﬂi sunt studiul
personal, studiul împreunæ cu colegul, adunærile de district øi conferinﬂele de zonæ.
Programele dumneavoastræ zilnice includ timp pentru studiu personal øi pentru
studiu împreunæ cu colegul în fiecare zi.
Programul zilnic al misionarului*
6:30 a.m. Trezire, rugæciune, exerciﬂii fizice (30 de minute) øi pregætire pentru acea zi.
7:30 a.m. Mic dejun
8:00 a.m. Studiu personal: Cartea lui Mormon, alte scripturi, doctrine din lecﬂiile misionare øi alte
capitole din „Predicaﬂi Evanghelia Mea“.
9:00 a.m. Studiu împreunæ cu colegul: împærtæøiﬂi ce aﬂi învæﬂat în timpul studiului personal,
pregætiﬂi-væ pentru a propovædui, exersaﬂi modul în care veﬂi propovædui, studiaﬂi
capitole din „Predicaﬂi Evanghelia Mea“, confirmaﬂi planurile pentru acea zi.
10:00 a.m. Începeﬂi prozelitismul. Misionarii care învaﬂæ o limbæ nouæ trebuie să studieze acea limbæ
timp de încæ 30 pânæ la 60 de minute, incluzând aici øi planificarea unor activitæﬂi pentru
a învæﬂa limba, pe care sæ le foloseascæ în timpul zilei.
Misionarii pot acorda o oræ pentru prânz øi studiu suplimentar øi o oræ pentru cinæ în
timpul zilei în funcﬂie de programul lor de prozelitism. În mod normal, cina trebuie sæ se
termine înainte de 6:00 p.m.
9:00 p.m. Întoarcere la locurile de domiciliu (cu excepﬂia cazului în care se predæ o lecﬂie; dupæ
aceea, trebuie sæ se întoarcæ acasæ înainte de 9:30) øi planificarea programului pentru
ziua urmætoare (30 de minute). Scrierea în jurnal, pregætirea pentru dormit, rugæciune.
10:30 p.m. Mergeﬂi la culcare.
* Dupæ o consultare cu preøedinﬂia Celor Øaptezeci sau cu preøedinﬂia de zonæ, preøedintele misiunii
dumneavoastræ poate modifica acest program în funcﬂie de situaﬂiile locale.

viii

re

ul
coleg
cu
æ
un

Adu
nar
e

Note
de

dis
ct
tri

inﬂæ de zonæ
onfer
&c

Ceea ce învæﬂaﬂi în timpul studiului personal,
væ va ajuta în studiul împreunæ cu colegul, la
adunærile de district øi conferinﬂele de zonæ,
unde væ puteﬂi „învæﬂa unul pe altul doctrina
împæræﬂiei“ (D&L 88:77). Ceea ce dobândiﬂi prin
studiile dumneavoastræ øi de la adunærile de
district væ va ajuta sæ propovæduiﬂi cu putere
spiritualæ.
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Studiul personal
Scopul studiului personal este de a întæri
P r e da
r e a l e c ﬂi i l o r
cunoaøterea øi mærturia dumneavoastræ despre
Evanghelia restauratæ øi de a væ ajuta sæ væ pregætiﬂi sæ veniﬂi în întâmpinarea nevoilor
celor cærora le propovæduiﬂi. În timpul studiului personal, concentraﬂi-væ atenﬂia asupra
lucrærilor canonice øi a publicaﬂiilor aprobate din biblioteca misionară:
• Jesus the Christ
• Our Heritage
• Our Search for Happiness
• Fideli credinﬂei
Puteﬂi face ca studiul personal sæ fie mai eficient dacæ:
• citiﬂi din Cartea lui Mormon øi din alte scripturi;
• studiaﬂi doctrinele aflate în lecﬂiile misionare;
• studiaﬂi alte capitole din „Predicaﬂi Evanghelia Mea“.
Studiul împreunæ cu colegul
Scopul studiului împreunæ cu colegul este (1) de a întæri unitatea echipei
dumneavoastræ pentru a putea propovædui prin Spirit øi (2) de a væ concentra asupra
progresului celor cærora le propovæduiﬂi. Puteﬂi face ca studiul împreunæ cu colegul sæ
fie mai eficient dacæ:
• væ împærtæøiﬂi unul altuia puncte de vedere obﬂinute prin studiul personal;
• væ pregætiﬂi pentru întâlnirile stabilite pentru a propovædui, pentru vizitele la membri,
pentru ocaziile de gæsire øi pentru alte activitæﬂi. Studiaﬂi materiale care sæ væ ajute sæ
propovæduiﬂi, sæ gæsiﬂi simpatizanﬂi øi sæ lucraﬂi mai eficient. Discutaﬂi despre oamenii
cu care lucraﬂi. Faceﬂi planuri pentru ca sæ puteﬂi pune în practicæ ceea ce învæﬂaﬂi;
• în timpul zilei, continuaﬂi sæ discutaﬂi despre principiile, obiectivele, aptitudinile øi
planurile din timpul studiului împreunæ cu colegul.
Adunærile de district
Scopul adunærilor de district este de a væ „învæﬂa unul pe altul doctrina împæræﬂiei“
(D&L 88:77).
• Adunærile de district se ﬂin în fiecare sæptæmânæ øi dureazæ între 60 øi 90 de minute.
• Conducætorul districtului planificæ øi conduce adunarea de district øi poate invita alﬂi
misionari sæ-l ajute sæ predea.
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• Adunærile de district pot include:
– împærtæøirea punctelor de vedere din timpul studiului personal øi al studiului
împreunæ cu colegul;
– exersarea lecﬂiilor în diferite situaﬂii;
– explicarea, demonstrarea øi exersarea principiilor øi aptitudinilor descrise în
„Predicaﬂi Evanghelia Mea“;
– discuﬂii despre progresul øi nevoile simpatizanﬂilor;
– discuﬂii despre problemele districtului øi metodele de soluﬂionare a lor;
– împærtæøirea de experienﬂe øi mærturii legate de munca misionaræ.
• Conducætorii de district pot primi rapoarte cu privire la eforturile depuse de misionarii
din district în timpul adunærilor de district. Ei nu trebuie sæ stabileascæ scopuri sau
norme pentru alﬂi misionari øi nici sæ-i roage sæ raporteze scopurile lor.
Conferinﬂe de zonæ
Conferinﬂele de zonæ au loc sub conducerea preøedintelui de misiune.

Indicaﬂii din „Predicaﬂi Evanghelia Mea“
Fiecare capitol din „Predicaﬂi Evanghelia Mea“ cuprinde mai multe indicaﬂii. Aceste
indicaﬂii v-ar putea ajuta sæ obﬂineﬂi mai mult prin studiul dumneavoastræ – nu sæ væ
forﬂeze sæ învæﬂaﬂi o anumitæ modalitate. Folosiﬂi aceste indicaﬂii într-un mod flexibil,
care sæ aibæ la bazæ nevoile dumneavoastræ.
Jurnalul de studiu
În „Predicaﬂi Evanghelia Mea“, vi se spune des sæ aveﬂi un jurnal de studiu care sæ væ
ajute sæ înﬂelegeﬂi, sæ væ clarificaﬂi øi sæ væ amintiﬂi ceea ce învæﬂaﬂi. Elder Richard G. Scott
ne-a învæﬂat: „Cunoøtinﬂele consemnate cu grijæ sunt cunoøtinﬂele care pot fi folosite la
nevoie. Informaﬂiile spirituale delicate trebuie sæ fie pæstrate într-un loc sfânt care sæ
demonstreze Domnului cât de mult le preﬂuiﬂi. Acest lucru væ mæreøte øansele de a primi
mai multæ luminæ“ („Acquiring Spiritual Knowledge“, Ensign, nov. 1993, pag. 86).
Recapitulaﬂi jurnalul dumneavoastræ de studiu pentru a væ aminti experienﬂe spirituale,
a obﬂine noi puncte de vedere øi pentru a observa creøterea dumneavoastræ spiritualæ.
Jurnalul dumneavoastræ de studiu poate fi un jurnal legat, un carneﬂel sau un caiet cu
spiralæ. Consemnaﬂi øi organizaﬂi-væ ideile øi impresiile într-un mod care sæ fie potrivit
metodei dumneavoastræ de a învæﬂa. Formaﬂi-væ propriul sistem pentru gæsi cu uøurinﬂæ
informaﬂiile cheie pe viitor. Folosiﬂi-l des pentru a recapitula, a gæsi øi pune în practicæ
ceea ce aﬂi învæﬂat. Folosiﬂi jurnalul dumneavoastræ de studiu pentru a lua notiﬂe øi a scrie
impresiile pe care le aveﬂi în timpul studiului personal øi al studiului împreunæ cu colegul,
în adunærile de district, conferinﬂele de zonæ øi în interviurile cu preøedintele de misiune.
Casete cu informaﬂii
Casetele din „Predicaﬂi Evanghelia Mea“ væ vor ajuta sæ învæﬂaﬂi. Unele casete dau o
privire de ansamblu sau un rezumat al punctelor cheie. Altele væ ajutæ sæ væ orientaﬂi
studiul, sæ învæﬂaﬂi din scripturi, sæ puneﬂi în practicæ ceea ce învæﬂaﬂi, sæ væ dezvoltaﬂi
aptitudinile øi sæ veniﬂi în întâmpinarea nevoilor celor cærora le propovæduiﬂi. În cele mai
multe cazuri, aceste casete reprezintæ doar un punct de plecare. Rugându-væ, dezvoltaﬂi
ideile pentru activitæﬂi aflate în aceste casete prin elaborarea de noi activitæﬂi de studiu øi
cercetarea mai multor scripturi.
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„Luaﬂi în considerare“ Cele mai mult capitole încep cu întrebæri
care se aflæ în caseta „Luaﬂi în considerare“. Aceste întrebæri se
concentreazæ asupra punctelor cheie ale capitolului øi oferæ un
cadru pentru studiul dumneavoastræ. Folosiﬂi aceste întrebæri
pentru a organiza, a înţelege, a medita øi a pune în practicæ
ceea ce învæﬂaﬂi.

Note

„Aduceﬂi-væ aminte“ Cele mai multe capitole se încheie cu caseta
„Aduceﬂi-væ aminte“ – un rezumat al celor mai importante
puncte din capitol. Atunci când terminaﬂi de studiat un capitol,
recapitulaﬂi aceste afirmaﬂii pentru a væ asigura cæ înﬂelegeﬂi
aceste puncte principale. Evaluaﬂi cât de bine puneﬂi în practicæ
aceste puncte øi planificaﬂi sæ puneﬂi în practicæ ceea ce aﬂi
învæﬂat.
„Studiul scripturilor“ Aceste casete væ îndrumæ spre referinﬂe care
væ pot spori cunoøtinﬂele øi mærturia. Dezvoltaﬂi aceste referinﬂe
cæutând øi scripturi suplimentare. Adresaﬂi-væ dumneavoastræ
înøivæ întrebæri suplimentare legate de subiect, care sæ væ ajute
sæ obﬂineﬂi mai multe puncte de vedere øi sæ puneﬂi în practicæ
ceea ce învæﬂaﬂi.
„Activitate“ Cele mai multe capitole cuprind activitæﬂi pentru
studiul personal øi cel împreunæ cu colegul care urmæresc
sporirea cunoøtinﬂelor dumneavoastræ øi îmbunætæﬂirea modului
de aplicare. Repetaﬂi aceste activitæﬂi pe parcursul misiunii
dumneavoastræ. Veﬂi obﬂine noi puncte de vedere de fiecare datæ
când veﬂi face aceste lucruri pentru cæ nevoile dumneavoastræ –
øi nevoile celor cærora le propovæduiﬂi – se vor schimba.
Casetele roøii Aceste casete cuprind informaﬂii øi sugestii
importante, care se potrivesc în multe situaﬂii de prozelitism
øi propovæduire.

Povestiri
Toate povestirile din „Predicaﬂi Evanghelia Mea“ sunt adeværate, deøi numele celor mai
mulﬂi dintre oameni au fost schimbate. Fiecare povestire ilustreazæ mai multe principii
care au legæturæ cu munca misionaræ. Atunci când citiﬂi aceste povestiri, cæutaﬂi
principiile pe care le ilustreazæ.
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Idei pentru studiu øi aplicaţii
Fiecare capitol se încheie cu
idei suplimentare pentru studiul
personal, studiul împreunæ cu
colegul, adunærile de district øi
conferinﬂele de zonæ. Aceastæ sursæ
bogatæ de activitæﬂi pentru a învæﬂa
oferæ exemple de modalitæﬂi eficiente
de a învæﬂa materialul. Fiﬂi creativi
øi cæutaﬂi inspiraﬂie pentru a crea
activitæﬂi suplimentare de fiecare
datæ când studiaﬂi sau predaﬂi una
dintre aceste secﬂiuni. Realizaﬂi
aceste activitæﬂi de mai multe ori în
timpul misiunii dumneavoastræ.

Misionarii care slujesc în ramuri sau districte
Mulﬂi misionari slujesc în ramuri øi districte. Deøi acest manual se referæ la episcopii øi
ﬂæruøi, aceleaøi principii øi metode de abordare sunt valabile øi pentru ramuri øi districte.
Preøedintele de misiune væ va instrui cu privire la modificærile care trebuie fæcute atunci
când lucraﬂi cu conducætori de ramuræ sau de district.

Pentru folosul conducætorilor øi misionarilor de episcopie
„Predicaﬂi Evanghelia Mea“ se adresează misionarilor cu timp deplin din Bisericæ. Totuøi,
principiile øi doctrinele predate se aplicæ øi misionarilor de episcopie øi conducætorilor
atunci când aceøtia cautæ sæ clædeascæ împæræﬂia Domnului. Studierea frecventæ a
manualului îi va ajuta sæ îøi îndeplineascæ responsabilitæﬂile ca membri misionari øi
va mæri unitatea dintre ei øi misionarii cu timp deplin.
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1 Scopul meu

Dan Jones, unul dintre cei mai buni misionari din aceastæ dispensaﬂie, predicæ Evanghelia în ﬁara Galilor.

Care este obiectivul
meu ca misionar?

Note

Obiectivul dumneavoastræ
De a-i invita pe alﬂii sæ vinæ la Hristos ajutându-i sæ primeascæ Evanghelia restauratæ prin
credinﬂæ în Isus Hristos øi ispæøirea Sa, pocæinﬂæ, botez, primirea darului Duhului Sfânt øi
îndurarea pânæ la sfârøit.
Luaﬂi în considerare
• Care este obiectivul meu ca misionar?
• Ce este Evanghelia?
• De ce propovæduim noi Evanghelia?
• De ce trebuie sæ propovæduiesc cu putere øi autoritate?
• Care este mesajul restaurærii? De ce este atât de important?
• Care este responsabilitatea mea în a-i ajuta pe alﬂii sæ se converteascæ?
• Cum pot øti dacæ sunt un misionar care are succes?

Angajamentul dumneavoastræ de a propovædui Evanghelia restauratæ a lui
Isus Hristos

© 1993 Clark Kelley Price. Copierea este interzisæ.

D

umneavoastræ sunteﬂi înconjuraﬂi de oameni. Treceﬂi pe lângæ ei pe stradæ, îi vizitaﬂi în
casele lor øi cælætoriﬂi alæturi cu ei. Toﬂi sunt copii ai lui Dumnezeu, fraﬂii øi surorile
dumneavoastræ. Dumnezeu îi iubeøte pe ei aøa cum væ iubeøte øi pe dumneavoastræ.
Mulﬂi dintre aceøti oameni cautæ un scop în viaﬂæ. Îi preocupæ familiile lor. Ei au nevoie
de sentimentul apartenenﬂei, care apare ca urmare a cunoaøterii faptului cæ sunt copii ai
lui Dumnezeu, membri ai familiei Sale eterne. Ei vor sæ se simtæ în siguranﬂæ într-o lume
cu valori schimbætoare. Ei vor „pace în aceastæ lume øi viaﬂæ veønicæ în lumea care va
veni“ (D&L 59:23), dar sunt „împiedicaﬂi sæ gæseascæ adeværul doar pentru cæ nu øtiu
unde sæ-l gæseascæ“ (D&L 123:12).
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Evanghelia lui Isus Hristos, aøa cum a fost restauratæ prin profetul Joseph Smith, va
binecuvânta familiile lor, va veni în întâmpinarea nevoilor lor spirituale øi îi va ajuta sæ
îøi îndeplineascæ cele mai profunde dorinﬂe. Deøi poate nu øtiu de ce, ei au nevoie de
eliberarea de sentimentele de vinæ, care apar ca urmare a greøelilor øi a pæcatelor. Au
nevoie sæ træiascæ bucuria mântuirii prin primirea iertærii pæcatelor lor øi sæ se bucure de
darul Duhului Sfânt.
În calitate de reprezentant
autorizat al lui Dumnezeu, puteﬂi
propovædui oamenilor, cu putere
øi autoritate, cæ „mântuirea vine
în øi prin Mesia cel Sfânt“ øi cæ
nimeni nu poate „sæ locuiascæ în
prezenﬂa lui Dumnezeu, decât prin
meritele øi mila øi harul lui Mesia
cel Sfânt“ (2 Nefi 2:6, 8). Pe mæsuræ
ce oamenii acceptæ Evanghelia
restauratæ a lui Isus Hristos øi
primesc rânduielile botezului øi
confirmærii prin autoritatea
preoﬂiei, ei pot fi siguri cæ nu vor fi
„alungaﬂi pentru totdeauna“ (Cartea lui Mormon, pagina de titlu).
Pe mæsuræ ce înﬂelegerea dumneavoastræ despre ispæøirea lui Isus Hristos va creøte,
dorinﬂa dumneavoastræ de a împærtæøi Evanghelia se va mæri. Veﬂi simﬂi, la fel cum a
simﬂit Lehi, „cât este de important ca aceste lucruri sæ fie cunoscute de locuitorii
pæmântului“ (2 Nefi 2:8).
Preøedintele Ezra Taft Benson ne-a învæﬂat: „Dumnezeu ne-a poruncit sæ ducem aceastæ
Evanghelie în toatæ lumea. Aceasta este cauza care trebuie sæ ne uneascæ astæzi. Numai
Evanghelia va salva lumea de calamitatea auto-distrugerii. Numai Evanghelia va uni în
pace oamenii de toate rasele øi naﬂionalitæﬂile. Numai Evanghelia va aduce bucurie,
fericire øi salvare familiei umane“ (The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], pag. 167).
Sunteﬂi chemat sæ-L reprezentaﬂi pe Isus Hristos ajutându-i pe oameni sæ se cureﬂe de
pæcatele lor. Faceﬂi acest lucru invitându-i sæ vinæ la Isus Hristos øi sæ se converteascæ la
Evanghelia Sa restauratæ. Pentru a veni la Salvator, ei trebuie sæ aibæ credinﬂæ în El prin
pocæinﬂæ – sæ facæ schimbærile necesare pentru a aduce vieﬂile lor în acord cu învæﬂæturile
Sale. Dumneavoastræ îi puteﬂi ajuta pe oameni sæ-øi dezvolte o astfel de credinﬂæ
propovæduindu-le prin Spirit Evanghelia restauratæ øi invitându-i sæ-øi ia angajamentul
de a træi în conformitate cu învæﬂæturile acesteia. Pæstrarea acestui angajament îi
pregæteøte pentru legæmintele botezului øi ale confirmærii øi pentru preﬂiosul dar al
Duhului Sfânt. Ei trebuie sæ înlæture „omul firesc“ øi sæ devinæ sfinﬂi „prin ispæøirea lui
Hristos Domnul“ (Mosia 3:19).
Activitate: Studiul personal sau împreunæ cu colegul
Examinaﬂi ilustraﬂia pomului vieﬂii de pe aceastæ paginæ atunci când studiaﬂi viziunea pomului
vieﬂii aflatæ în 1 Nefi 8 øi 11. În aceastæ viziune, pomul vieﬂii simbolizeazæ dragostea lui
Dumnezeu (vezi 1 Nefi 11:21-22).
• Ce a dorit Lehi dupæ ce a gustat din fruct? (Vezi 1 Nefi 8:10-18.)
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• În viziune, ce trebuia sæ facæ oamenii pentru a putea sæ ia din fruct? Ce trebuie sæ facem noi
pentru a primi toate binecuvântærile ispæøirii? În ce fel ne ajutæ angajamentele øi legæmintele
sæ beneficiem de aceste binecuvântæri?
• În calitate de misionar, în ce constæ datoria dumneavoastræ de a-i ajuta pe alﬂii sæ gæseascæ
øi sæ ia din fructele Evangheliei?

Evanghelia binecuvânteazæ familiile
Mesajul restaurærii Evangheliei lui Isus Hristos binecuvânteazæ familiile. Datoritæ
restaurærii noi înﬂelegem scopul lui Dumnezeu cu privire la familii: „Planul divin al
fericirii permite ca relaﬂiile de familie sæ dureze dincolo de mormânt. 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“, Ensign, nov. 1995, pag. 102.).
Pe pæmânt, legætura din cadrul familiei
poate fi sursa câtorva dintre cele mai mari
„Cea mai importantæ lucrare a
bucurii ale noastre. Satana atacæ familia pe
Domnului pe care o veﬂi face
multe fronturi øi prea multe familii sunt
distruse din cauza eforturilor sale. Mesajul
vreodatæ va fi cea între pereﬂii
Evangheliei restaurate a lui Isus Hristos face
propriilor dumneavoastræ
posibil ca familiile sæ fie unite acum øi în
cæmine.“
eternitate. Træind în acord cu principiile
Evangheliei, familiile pot simﬂi pace, bucurie
– PREØEDINTELE HAROLD B. LEE
THE TEACHINGS OF HAROLD B. LEE, SEL. CLYDE J.
øi pot avea sentimentul de apartenenﬂæ øi cæ
WILLIAMS (1996), PAG. 280
au o identitate în aceastæ viaﬂæ. Prin lumina
Evangheliei, familiile pot rezolva neînﬂelegerile,
disputele øi încercærile. Familiile distruse din cauza diferenﬂelor de opinii pot fi vindecate
prin pocæinﬂæ, iertare øi credinﬂæ în puterea ispæøirii lui Isus Hristos. „Fericirea în familie
este cel mai probabil sæ fie obﬂinutæ atunci când are ca fundament învæﬂæturile Domnului
Isus Hristos. Cæsætoriile øi familiile reuøite sunt întemeiate øi menﬂinute prin principiile
credinﬂei, rugæciunii, pocæinﬂei, iertærii, respectului, iubirii, compasiunii, muncii øi prin
toate activitæﬂile recreative sænætoase“ (Ensign, nov. 1995, pag. 102).
Stræduiﬂi-væ sæ gæsiﬂi øi sæ propovæduiﬂi familiilor – tatæ, mamæ øi copii – ai cæror
membri se pot ajuta unul pe altul pentru a træi în acord cu Evanghelia øi care, în cele din
urmæ, sæ poatæ fi pecetluiﬂi ca unitate familialæ prin autoritatea restauratæ a preoﬂiei.

Propovæduire prin Spirit
Pentru cæ Evanghelia lui Isus Hristos este „puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea
fiecæruia care crede“ (Romani 1:16), mesajul restaurærii Evangheliei trebuie sæ fie
propovæduit prin putere divinæ – puterea Duhului Sfânt, care este al treilea membru al
dumnezeirii. El este numit deseori, Spirit, iar unul dintre rolurile Sale este de a propovædui
øi mærturisi despre adevær. Atunci când propovæduiﬂi prin acea putere, Duhul Sfânt:
• væ va învæﬂa noi adeværuri øi væ va aminti doctrinele pe care le-aﬂi studiat
(vezi Ioan 14:26);
• væ va insufla cuvintele pe care le veﬂi rosti atunci când veﬂi avea nevoie (vezi D&L 84:85);
• va purta mesajul dumneavoastræ spre inimile oamenilor cærora le propovæduiﬂi
(vezi 2 Nefi 33:1);
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• va mærturisi despre adeværul mesajului dumneavoastræ øi va confirma cuvintele
dumneavoastræ (vezi D&L 100:5-8);
• væ va ajuta pe dumneavoastræ sæ sesizaﬂi nevoile celor cærora le propovæduiﬂi (vezi
Alma 12:7).
Spiritul este esenﬂial pentru a propovædui adeværurile Evangheliei într-un mod care sæ
clædeascæ credinﬂa altora. Atunci când væ stræduiﬂi sæ væ mæriﬂi credinﬂa necesaræ pentru a
væ baza pe Spirit, ar trebui:
• sæ væ rugaﬂi pentru a avea Spiritul (vezi D&L 42:14);
• sæ væ purificaﬂi inima (vezi D&L 112:28);
• sæ ﬂineﬂi poruncile (vezi D&L 20:77, 79);
• sæ pæstraﬂi cu grijæ ca pe o comoaræ cuvântul lui Dumnezeu (vezi D&L 11:21; 84:85);
• sæ propovæduiﬂi astfel încât alﬂii sæ înﬂeleagæ mesajul dumneavoastræ øi sæ fie edificaﬂi
(vezi D&L 50:13-22);
• sæ væ puneﬂi în practicæ credinﬂa (vezi Moroni 10:7).
Aﬂi fost pus deoparte pentru aceastæ chemare sfântæ cu promisiunea cæ Spiritul væ va
fi dat în mæsura în care veﬂi împlini cerinﬂele stabilite de Domnul. Una dintre dorinﬂele
dumneavoastræ cele mai mari ar trebui sæ fie obﬂinerea darurilor Spiritului.

Puterea øi autoritatea chemærii dumneavoastræ
Misionarii trebuie sæ meargæ „având puterea rânduirii cu care [au] fost [rânduiﬂi],
proclamând vestea bunæ de mare bucurie, chiar Evanghelia nepieritoare“ (D&.L 79:1).
Dumneavoastræ aveﬂi autoritatea de a propovædui Evanghelia. Dacæ deﬂineﬂi preoﬂia,
aveﬂi autoritatea de a administra rânduielile acesteia. În mæsura în care væ exercitaﬂi
aceastæ autoritate, rugându-væ øi fiind demni, veﬂi primi putere spiritualæ, care este
dovada veridicitæﬂii chemærii dumneavoastræ. Sæ nu væ fie teamæ sau sæ nu fiﬂi timizi
când îndepliniﬂi aceastæ îndatorire. La fel ca fiii lui Mosia, dumneavoastræ trebuie sæ
propovæduiﬂi cu putere øi autoritate de la Dumnezeu (vezi Alma 17:2-3).
Când aﬂi fost pus deoparte prin autoritatea preoﬂiei, aﬂi primit dreptul øi privilegiul
de a-L reprezenta pe Domnul. Aﬂi primit un certificat pentru slujire, care confirmæ acea
autoritate în faﬂa lumii. Preøedintele Spencer W. Kimball a spus: „Punerea deoparte poate
fi înﬂeleasæ ca atare; este o punere deoparte de pæcat, de ceea ce este carnal; deoparte de
ceea ce este crud, josnic, vicios, færæ valoare sau vulgar; punere deoparte de lume, la un
nivel superior de gândire øi activitate. Binecuvântarea este condiﬂionatæ de împlinirea cu
devotament a responsabilitæﬂii dumneavoastræ“ (The Teachings of Spencer W. Kimball, ed.
Edward L. Kimball [1982], pag. 478).
Odatæ cu autoritatea primiﬂi øi responsabilitatea de a træi demn de chemarea
dumneavoastræ. În calitate de reprezentant al Domnului, trebuie sæ fiﬂi „o pildæ pentru
credincioøi“ (1 Timotei 4:12). Stræduiﬂi-væ sæ træiﬂi în acord cu poruncile lui Dumnezeu øi
sæ respectaﬂi legæmintele pe care le-aﬂi fæcut în templu; sæ cunoaøteﬂi scripturile; sæ fiﬂi
amabil, punctual øi de încredere; sæ respectaﬂi standardele misionare de conduitæ,
îmbræcæminte øi înfæﬂiøare; sæ-i iubiﬂi pe oamenii pe care îi slujiﬂi øi cu care lucraﬂi.
Onoraﬂi numele lui Hristos prin faptele dumneavoastræ.
Odatæ cu autoritatea, trebuie sæ puneﬂi în practicæ øi puterea în lucrarea dumneavoastræ.
Autoritatea pe care aﬂi primit-o væ poate duce spre putere. Într-adevær, puterea spiritualæ
este o dovadæ cæ autoritatea dumneavoastræ este adeværatæ. Puterea spiritualæ este un dar
care face posibil ca dumneavoastræ sæ væ faceﬂi lucrarea mai eficient.
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Puterea øi autoritatea dumneavoastræ trebuie sæ iasæ în evidenﬂæ atunci când lucraﬂi øi
propovæduiﬂi. Puterea poate fi manifestatæ în multe feluri, ca de exemplu, prin:

Note

• îndrumarea de cætre Spirit pentru a spune la momentul potrivit ceea ce Domnul ar
vrea sæ spuneﬂi (vezi D&L 84:85);
• primirea îndrumærii referitor la o direcﬂie în care sæ mergeﬂi sau ce sæ faceﬂi (vezi
D&L 28:15; 31:11; 75:26-27);
• primirea confirmærii mærturiei dumneavoastræ prin mærturia Spiritului (vezi 2 Nefi
33:1; D&L 100:5-8);
• participarea la rânduielile de salvare (vezi D&L 84:19-20);
• acordarea unei binecuvântæri a preoﬂiei, dacæ sunteﬂi elder (vezi Iacov 5:14-15);
• rugæciuni fæcute cu øi pentru oamenii cu care lucraﬂi (vezi Alma 6:6, 8:18-22; 10:7-11;
31:26-35; D&L 75:19);
• exprimarea dragostei pentru Domnul, pentru familia dumneavoastræ, pentru colegii
misionari øi oamenii pe care îi slujiﬂi.
Studiul scripturilor
Cum primiﬂi putere?
Alma 17:2-3

D&L 53:3

1 Corinteni 2:4

Activitate: Studiul personal sau împreunæ cu colegul
Priviﬂi ilustraﬂia care-L reprezintæ pe Hristos rânduind apostolii øi citiﬂi apoi Ioan 15:1-16.
În ce fel este Hristos viﬂa de vie? În ce fel sunteﬂi dumneavoastræ vlæstare ale acelei viﬂe de vie?
Care este legætura între punerea dumneavoastræ deoparte øi relaﬂia aceasta?
Citiﬂi din nou certificatul dumneavoastræ pentru slujire. Consemnaﬂi-væ sentimentele øi gândurile
în legæturæ cu ceea ce citiﬂi. De fiecare datæ când studiaﬂi acest capitol, repetaﬂi acest proces.
Observaﬂi felul în care se schimbæ sentimentele dumneavoastræ în timp.
Studiaﬂi Doctrinæ øi legæminte 109:13-15, 21-30, 38-39, 55-57, care sunt extrase din
rugæciunea inspiratæ a profetului Joseph Smith de dedicare a templului Kirtland. Ce
binecuvântæri a cerut Joseph Smith pentru cei credincioøi?
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Evanghelia lui Isus Hristos
Evanghelia lui Isus Hristos defineøte atât mesajul, cât øi obiectivul dumneavoastræ;
aceasta înseamnæ cæ ræspunde atât la întrebarea „ce este“, cât øi la „de ce“ avem
munca misionaræ. Salvatorul a spus cæ Evanghelia Sa include câteva doctrine vitale øi
fundamentale. El a venit în lume pentru a împlini voinﬂa Tatælui Sæu, iar Tatæl Sæu L-a trimis
în lume pentru a fi ridicat pe cruce. Prin ispæøirea øi învierea Sa, toﬂi oamenii vor fi ridicaﬂi
pentru a sta în faﬂa lui Hristos ca sæ fie judecaﬂi dupæ faptele lor, indiferent cæ au fost bune
sau rele. Aceia care pun în practicæ credinﬂa în Hristos, se pocæiesc de pæcatele lor øi sunt
botezaﬂi în numele lui Hristos pot fi sfinﬂiﬂi de Duhul Sfânt. Dacæ înduræ pânæ la sfârøit, ei
vor sta færæ patæ înaintea lui Hristos în ultima zi øi vor intra în odihna Domnului. Hristos îi
va considera færæ vinæ în faﬂa Tatælui. El va fi Mijlocitorul øi Avocatul lor. Aceia care nu
înduræ pânæ la sfârøit, cu credinﬂæ, vor fi „[aruncaﬂi] în foc... datoritæ dreptæﬂii Tatælui“
(vezi 3 Nefi 27:13-22; comparaﬂi cu 2 Nefi 31:10-21; 3 Nefi 11:31-41; D&L 76:40-42, 50-53).
Scopul Evangheliei este de a-i curæﬂi pe
oameni de pæcatele lor astfel încât ei sæ poatæ
„Propovæduiﬂi primele principii
avea parte de mila Salvatorului în ziua
ale Evangheliei – propovæduiﬂi-le
judecæﬂii. De aceea, ﬂinta acestui manual øi,
mai important, a lucrærii pe care o faceﬂi în
la nesfârøit : veﬂi descoperi cæ, zi
fiecare zi este de a-i invita pe alﬂii sæ vinæ la
dupæ zi, væ vor fi revelate noi
Hristos ajutându-i sæ primeascæ Evanghelia
idei øi mai multæ luminæ cu
restauratæ prin credinﬂæ în Isus Hristos øi în
privire la acestea. Væ puteﬂi
ispæøirea Sa, prin pocæinﬂæ, botez, primirea
Duhului Sfânt øi îndurarea pânæ la sfârøit.
mæri cunoøtinﬂele referitoare la
Persoane øi familii încep sæ vinæ la Hristos
ele pentru a le înﬂelege foarte
atunci când pun în practicæ credinﬂa în El øi
clar. Veﬂi putea atunci sæ le
se pocæiesc de pæcatele lor. Ei primesc o
iertare a pæcatelor prin botez øi prin primirea
faceﬂi mai uøor de înﬂeles celor
darului Duhului Sfânt de la o persoanæ care
cærora [dumneavoastræ]
are autoritatea de la Dumnezeu de a efectua
le propovæduiﬂi.“
aceste rânduieli. Apoi, ei înduræ pânæ la
sfârøit sau, cu alte cuvinte, ei continuæ de-a
– HYRUM SMITH
HISTORY OF THE CHURCH, 6:323
lungul vieﬂii lor sæ punæ în practicæ credinﬂa
în Isus Hristos, sæ se pocæiascæ øi sæ-øi
reînnoiascæ legæmintele pe care le-au fæcut. Aceøtia nu sunt doar momente pe care le
træiesc o datæ în viaﬂæ; ci, atunci când se repetæ pe parcursul vieﬂii, aceste momente devin
un mod de viaﬂæ care oferæ tot mai multe împliniri. De fapt, este singurul mod de viaﬂæ
care va aduce o conøtiinﬂæ împæcatæ øi le va permite copiilor Tatælui Ceresc sæ se întoarcæ
øi sæ træiascæ în prezenﬂa Sa.
Supunerea faﬂæ de Isus Hristos este un angajament pe viaﬂæ. Prin punerea în practicæ
a credinﬂei, a pocæinﬂei, a botezului øi a angajamentului de a-L sluji pe Hristos øi, apoi,
prin primirea Duhului Sfânt, putem simﬂi vindecare, iertarea pæcatelor øi ne putem
desævârøi convertirea la Salvator øi la Evanghelia Sa.
Ajutaﬂi-i pe oameni sæ obﬂinæ credinﬂa în Isus Hristos pentru pocæinﬂæ prin
propovæduire øi depunerea mærturiei despre faptul cæ plenitudinea Evangheliei
lui Isus Hristos øi autoritatea preoﬂiei au fost restaurate øi invitându-i sæ træiascæ în
acord cu învæﬂæturile Sale.
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Studiul scripturilor
Ce este Evanghelia sau doctrina lui Hristos?
2 Nefi 31:10-21

3 Nefi 11:31-41

3 Nefi 27:13-22

Mesajul restaurærii: temelia credinﬂei
Indiferent unde slujiﬂi sau cine sunt cei cærora le propovæduiﬂi, faceﬂi ca restaurarea
Evangheliei lui Isus Hristos sæ fie punctul principal al propovæduirii. „Domnul væ va
binecuvânta atunci când propovæduiﬂi mesajul restaurærii unei lumi care are nevoie
disperatæ de Evanghelia lui Isus Hristos“ („Statement on Missionary Work“, First Presidency
letter, 11 dec. 2002). Pe mæsuræ ce studiaﬂi doctrinele aflate în lecﬂiile misionare, veﬂi ajunge sæ
væ daﬂi seama cæ avem un singur mesaj: Printr-un profet al timpurilor moderne, Dumnezeu
a restaurat cunoaøterea despre planul salværii, care are ca punct central ispæøirea lui Hristos
øi care este îndeplinit prin træirea în acord cu primele principii øi rânduieli ale Evangheliei.
Asiguraﬂi-væ cæ toﬂi cei cærora le propovæduiﬂi înﬂeleg clar urmætoarele:
• Dumnezeu este cu adeværat Tatæl nostru din Cer. El ne iubeøte. Fiecare persoanæ de
pe pæmânt este un copil al lui Dumnezeu øi membru al familiei lui Dumnezeu. Isus
Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este Salvatorul øi Mântuitorul nostru;
• Tatæl nostru iubitor din Cer i-a ajutat pe copii Sæi de-a lungul istoriei din perioada
biblicæ, revelând Evanghelia Sa profeﬂilor. Din nefericire, mulﬂi oameni au respins acea
Evanghelie; chiar øi unii dintre cei care au acceptat-o au schimbat doctrine øi rânduieli
øi au cæzut în necredinﬂæ øi apostazie;
• Tatæl nostru din Cer L-a trimis pe Fiul Sæu Preaiubit, Isus Hristos, pe pæmânt. El a
înfæptuit miracole øi a propovæduit Evanghelia Sa. El a dus la bun sfârøit ispæøirea øi a
fost înviat;
• începând cu Prima Viziune, Dumnezeu s-a apropiat din nou de copiii Sæi cu iubire. El
a restaurat Evanghelia lui Isus Hristos øi autoritatea preoﬂiei Sale øi a organizat Biserica
Sa pe pæmânt prin profetul Joseph Smith. Cartea lui Mormon este dovada
convingætoare a acestei restauræri.
Pe mæsuræ ce îi ajutaﬂi pe simpatizanﬂi sæ vadæ modelul apostaziei øi al restaurærii, ei
vor fi pregætiﬂi sæ înﬂeleagæ cât a fost de necesaræ restaurarea din zilele din urmæ. Ei vor
înﬂelege necesitatea de a accepta Evanghelia restauratæ, de a primi rânduielile salværii
prin autoritatea preoﬂiei restaurate øi de a pæøi pe calea spre viaﬂa veønicæ. Ajutaﬂi-i pe
oameni sæ înﬂeleagæ cæ Biserica nu reprezintæ doar o altæ religie øi nici nu este o bisericæ
americanæ. Ci este o restaurare a „[plenitudinii] Evangheliei“ (D&L 1:23), aceeaøi care a
fost revelatæ øi propovæduitæ de la începuturi.
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Cartea lui Mormon: un alt testament al lui
Isus Hristos este dovada convingætoare cæ
Joseph Smith a fost profet øi cæ Evanghelia lui
Isus Hristos a fost restauratæ. Este cheia de
boltæ a religiei noastre, cel mai puternic mijloc
pentru a propovædui acest mesaj. Unele
adeværuri importante restaurate prin Joseph
Smith sunt cunoaøterea faptului cæ Dumnezeu
este Tatæl nostru øi cæ noi suntem copii Sæi de
spirit, cæ am træit alæturi de El înainte de a ne
naøte øi cæ, dacæ se supun legilor øi rânduielilor
Evangheliei, familiile pot træi împreunæ, pentru
totdeauna, în prezenﬂa lui Dumnezeu datoritæ
ispæøirii lui Hristos.
Cartea lui Mormon este dovada dragostei lui
Dumnezeu pentru copiii Sæi. Demonstreazæ
faptul cæ Dumnezeu vorbeøte copiilor Sæi. Atunci
când propovæduiﬂi øi mærturisiﬂi, invitaﬂi-i pe
oameni sæ citeascæ din Cartea lui Mormon øi sæ se roage cu privire la mesajul acesteia.
Fiecare persoanæ cæreia îi propovæduiﬂi trebuie sæ hotærascæ dacæ acceptæ Cartea lui
Mormon ca revelaﬂie de la Dumnezeu.
Aveﬂi încredere în remarcabila promisiune din Moroni 10:3-5. Faceﬂi tot ce puteﬂi
pentru a-i convinge pe oameni sæ citeascæ aceastæ carte, sæ o înﬂeleagæ øi sæ-L întrebe cu
sinceritate pe Dumnezeu dacæ este adeværatæ. Mærturia Duhului Sfânt devine piatra de
temelie a credinﬂei lor în faptul cæ Hristos a restaurat Biserica Sa. Ajutaﬂi-i pe cei cærora
le propovæduiﬂi sæ primeascæ acea confirmare spiritualæ.
Studiul scripturilor
Cum trebuie sæ folosiﬂi Cartea lui Mormon în munca dumneavoastræ misionaræ?
1 Nefi 13:39
2 Nefi 29:8-10

Moroni 10:3-5
D&L 20:5-16

D&L 42:12-14

Activitate: Studiul personal
Imaginaﬂi-væ cæ va trebui sæ scrieﬂi un articol despre mesajul restaurærii pentru un ziar local.
Scrieﬂi în jurnalul dumneavoastræ de studiu un titlu care sæ descrie mesajul principal. Consemnaﬂi
apoi gândurile øi sentimentele dumneavoastræ în legæturæ cu acest mesaj, incluzând modul în care
faptul cæ aﬂi înﬂeles mai bine a schimbat felul în care træiﬂi øi în care priviﬂi lumea din jurul
dumneavoastræ.

Sæ-i ajutæm pe alﬂii sæ facæ angajamente: uøa cætre credinﬂæ øi pocæinﬂæ
Ajutaﬂi-i pe oameni sæ îndeplineascæ cerinﬂele pentru botez øi confirmare
propovæduindu-le adeværata doctrinæ øi invitându-i sæ se pocæiascæ øi sæ-øi schimbe
vieﬂile prin asumarea øi ﬂinerea angajamentelor care sæ le clædeascæ credinﬂa în Isus
Hristos. Aceste angajamente îi pregætesc pe oameni sæ facæ øi sæ ﬂinæ legæminte sacre.
Elder Jeffery R. Holland ne-a învæﬂat: „Primul sentiment pe care îl veﬂi avea, atunci
când un simpatizant væ spune cæ nu a citit øi nu s-a rugat cu privire la Cartea lui
8
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Mormon, va fi acela de profundæ dezamægire... De multe ori tratæm toate aceste lucruri cu
prea puﬂinæ atenﬂie. Este vorba despre viaﬂa veønicæ. Este vorba despre salvarea copiilor lui
Dumnezeu. Este în joc eternitatea... Este cea mai importantæ cale pe care va pæøi vreodatæ
simpatizantul. Dar dacæ el sau ea nu øtiu acest lucru, cel puﬂin dumneavoastræ îl øtiﬂi...
Deci ﬂineﬂi sub control aceastæ situaﬂie. Propovæduiﬂi cu putere øi autoritate øi, apoi, fiﬂi
dezamægiﬂi dacæ primii paøi spre ﬂinerea poruncilor øi a legæmintelor nu s-au fæcut cu
succes“ („Making and Keeping Covenants“, transmisiune prin satelit pentru misionari,
apr. 1997).
Atunci când propovæduiﬂi oamenilor pentru ca sæ înﬂeleagæ restaurarea plenitudinii
Evangheliei, dumneavoastræ „[predicaﬂi] pocæinﬂa“ (D&L 15:6). Pocæinﬂa implicæ o
schimbare a inimii øi o dorinﬂæ de a se lepæda de pæcat øi de a-L sluji pe Dumnezeu.
Implicæ ascultare umilæ faﬂæ de Spirit øi supunere faﬂæ de voinﬂa lui Dumnezeu. Este
nevoie ca oamenii sæ acorde o mai mare atenﬂie angajamentului de a træi în acord cu
voinﬂa Domnului. Pocæinﬂa necesitæ o schimbare sinceræ øi de duratæ a gândurilor,
dorinﬂelor, obiceiurilor øi faptelor. Este o træire pozitivæ care aduce bucurie øi pace. Fiﬂi
îndræzneﬂi øi arætaﬂi dragoste atunci când îi ajutaﬂi pe oameni sæ înﬂeleagæ ce trebuie sæ
facæ pentru a se pocæi. Prin invitaﬂia pe care o faceﬂi oamenilor de a face angajamente,
puteﬂi sæ væ înælﬂaﬂi glasul cu folos, ca sæ îi avertizaﬂi øi sæ le aduceﬂi speranﬂæ.

Note

Studiul scripturilor
Ce ne învaﬂæ aceste scripturi despre predicarea pocæinﬂei?
Alma 29:1-4
Alma 42:31

Alma 62:45
D&L 14:8

D&L 15:6; 16:6

Botez øi confirmare
Esenﬂa obiectivului dumneavoastræ este de a-i boteza øi confirma pe cei cærora le
propovæduiﬂi. Botezul este pentru iertarea pæcatelor, iar darul Duhului Sfânt aduce o
mulﬂime de binecuvântæri celor care træiesc demn de el. Prin aceste rânduieli oamenii
intræ pe poartæ øi continuæ sæ meargæ pe calea spre viaﬂa veønicæ. Elder Dallin H. Oaks a
spus: „Noi nu propovæduim øi predæm pentru a ‚aduce oameni în Bisericæ‘ sau pentru a
mæri numærul membrilor Bisericii. Noi nu predicæm øi predæm doar pentru a-i convinge
pe oameni sæ træiascæ vieﬂi mai bune... Noi îi invitæm pe toﬂi sæ vinæ la Hristos prin
pocæinﬂæ, botez øi confirmare pentru a le deschide fiilor øi fiicelor lui Dumnezeu uøile
cætre împæræﬂia celestialæ. Nimeni altcineva nu poate face aceasta“ („The Purpose of
Missionary Work“, transmisie prin satelit pentru misionari, apr. 1995).
Pe mæsuræ ce propovæduiﬂi Evanghelia restauratæ, ajutaﬂi-i pe oameni sæ înﬂeleagæ
natura sacræ a botezului øi a confirmærii. Ajutaﬂi-i sæ înﬂeleagæ cæ primirea darului
Duhului Sfânt este o mare binecuvântare în aceastæ viaﬂæ øi o cheie spre salvarea lor.
Duhul Sfânt îi va „învæﬂa [pe ei] toate lucrurile“ (Ioan 14:26). Preøedintele Boyd K. Packer
ne-a învæﬂat: „Când le propovæduiﬂi simpatizanﬂilor øi îi pregætiﬂi pentru botezul cu apæ,
trebuie, de asemenea, sæ væ gândiﬂi øi la darul Duhului Sfânt – botezul cu foc. Gândiﬂi-væ
la acestea ca formând o propoziﬂie. Întâi vine botezul cu apæ øi, apoi, botezul cu foc“
(„The Gift of the Holy Ghost: What Every Missionary Should Know – and Every Member
As Well“, seminar pentru noii preøedinﬂi de misiune, iunie 2003). Profetul Joseph Smith
ne-a învæﬂat: „Botezul cu apæ este doar jumætate de botez øi nu are nici o valoare færæ
cealaltæ jumætate – aceasta este botezul prin Duhului Sfânt“ (History of the Church, 5:499).
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Ajutaﬂi-i pe cei cærora le propovæduiﬂi sæ înﬂeleagæ cæ, pentru a îndeplini cerinﬂele
pentru botez øi confirmare, trebuie sæ împlineascæ acele condiﬂii menﬂionate în Doctrinæ
øi legæminte 20:37.
D&L 20:37 Cerinﬂe pentru botez
• Sæ se umileascæ înaintea lui Dumnezeu.
• Sæ doreascæ a fi botezaﬂi.
• Sæ vinæ cu inimi frânte øi spirite smerite.
• Sæ se pocæiascæ de toate pæcatele lor.
• Sæ doreascæ sæ ia asupra lor numele lui Isus Hristos.
• Sæ ia hotærârea de a-L sluji pe Hristos pânæ la sfârøit.
• Sæ arate prin faptele lor cæ au primit Spiritul lui Hristos pentru iertarea pæcatelor lor.

Dupæ ce convertiﬂii demni sunt botezaﬂi, ei sunt confirmaﬂi ca membri ai Bisericii øi le
este conferit darul Duhului Sfânt. Aceastæ confirmare are loc, sub îndrumarea episcopului
sau a preøedintelui de ramuræ, în cadrul unei adunæri de împærtæøanie, la scurt timp
dupæ botez. Deøi cele douæ rânduieli sunt separate de o scurtæ perioadæ de timp,
confirmarea este complementaræ botezului øi îl completeazæ.
Studiul scripturilor
În ce moduri este darul Duhului Sfânt unul dintre cele mai mæreﬂe daruri pe care le
putem primi?
3 Nefi 19:1-13
D&L 45:56-57

Ioan 3:5
Ioan 14:26

Galateni 5:22-25
Ghid pentru scripturi, „Duhul Sfânt“

De ce ar trebui convertiﬂii sæ-øi doreascæ darul Duhului Sfânt?
2 Nefi 31:12-17
2 Nefi 32:1-5

Faptele apostolilor 8:14-17

Faptele apostolilor 19:1-6

Activitate: Studiul împreunæ cu colegul
Cercetaﬂi urmætoarele scripturi øi faceﬂi o listæ cu cerinﬂele øi legæmintele botezului. Discutaﬂi
împreunæ cu colegul dumneavoastræ modul în care sæ predaﬂi acele cerinﬂe altora.
2 Nefi 31:13
Mosia 18:8-10

Alma 7:14-16
3 Nefi 11:21-41

Moroni 6:1-4
D&L 20:37

Stabilirea Bisericii
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Dupæ ce oamenii au fost botezaﬂi øi confirmaﬂi membri ai Bisericii, continuaﬂi sæ lucraﬂi
alæturi de conducætorii episcopiei øi de membrii Bisericii pentru a-i ajuta pe aceøti noi
convertiﬂi sæ se adapteze la noul mod de viaﬂæ øi sæ continue sæ creascæ spiritual. Biserica
este stabilitæ pe mæsuræ ce oamenii care au mærturii sunt botezaﬂi øi confirmaﬂi, pæstreazæ
legæmintele lor, se pregætesc activ pentru a pleca la templu øi ajutæ la întærirea episcopiei
sau ramurii.
Convertiﬂii care au prieteni membri, cærora li s-a dat o responsabilitate øi care sunt
hræniﬂi de cuvântul lui Dumnezeu îøi vor mæri mærturiile øi credinﬂa. Este necesar
ca misionarii, conducætorii de ramuræ øi membrii Bisericii sæ nu întoarcæ spatele
responsabilitæﬂii de a-i hræni spiritual øi de a-i întæri pe membrii noi.

1 Scopul meu
Note

Un misionar care are succes
Succesul pe care îl aveﬂi în calitate de misionar se mæsoaræ în primul rând în funcﬂie de
angajarea dumneavoastræ în a gæsi, propovædui, boteza øi confirma oameni øi în a-i ajuta
sæ devinæ membri credincioøi ai Bisericii, care se bucuræ de prezenﬂa Duhului Sfânt.
Evitaﬂi sæ væ comparaﬂi pe dumneavoastræ cu alﬂi misionari øi sæ evaluaﬂi rezultatele
vizibile ale eforturilor dumneavoastræ cu cele ale acestora. Amintiﬂi-væ cæ oamenii au
libertatea de a alege dacæ sæ accepte sau nu mesajul dumneavoastræ. Responsabilitatea
dumneavoastræ este de a propovædui cu claritate øi cu putere pentru ca ei sæ poatæ face o
alegere corectæ. S-ar putea ca unii sæ nu accepte mesajul dumneavoastræ, chiar øi dupæ ce
au primit o mærturie spiritualæ cæ este adeværat. Veﬂi fi întristat pentru cæ îi iubiﬂi øi doriﬂi
ca ei sæ fie salvaﬂi. Totuøi, nu trebuie sæ fiﬂi descurajaﬂi; descurajarea va slæbi credinﬂa
dumneavoastræ. Dacæ væ veﬂi diminua aøteptærile, veﬂi fi mai puﬂin eficienﬂi, dorinﬂa
dumneavoastræ va slæbi øi veﬂi întâmpina dificultæﬂi mai mari în a urma Spiritul.
Puteﬂi sæ øtiﬂi cæ sunteﬂi un misionar care a avut succes dacæ:
• simﬂiﬂi cæ Spiritul mærturiseøte oamenilor prin dumneavoastræ;
• îi iubiﬂi pe oameni øi doriﬂi ca ei sæ fie salvaﬂi;
• væ supuneﬂi întocmai;
• træiﬂi într-un mod care væ permite sæ primiﬂi øi sæ øtiﬂi cum sæ urmaﬂi Spiritul, care væ
va aræta unde sæ mergeﬂi, ce sæ faceﬂi øi ce sæ spuneﬂi;
• dezvoltaﬂi însuøiri asemænætoare celor ale lui Hristos;
• lucraﬂi eficient în fiecare zi, faceﬂi tot ce puteﬂi pentru a duce suflete la Hristos øi cæutaﬂi
cu sinceritate sæ învæﬂaﬂi øi sæ væ îmbunætæﬂiﬂi;
• ajutaﬂi la dezvoltarea Bisericii (episcopiei) oriunde aﬂi fi desemnat sæ lucraﬂi;
• îi avertizaﬂi pe oameni cu privire la consecinﬂele pæcatului. Invitaﬂi-i sæ facæ øi sæ
ﬂinæ legæminte;
• predaﬂi øi slujiﬂi altor misionari;
• faceﬂi lucruri bune øi slujiﬂi oamenilor în orice ocazie, indiferent dacæ ei acceptæ sau nu
mesajul dumneavoastræ.
Atunci când faceﬂi tot ce puteﬂi, poate tot veﬂi avea parte de dezamægiri, dar nu veﬂi fi
dezamægit de dumneavoastræ înøivæ. Puteﬂi fi sigur cæ Domnul este mulﬂumit atunci când
simﬂiﬂi Spiritul lucrând prin dumneavoastræ.
Studiul scripturilor
Ce simt slujitorii Domnului în legæturæ cu munca? Ce influenﬂæ au slujitorii Domnului asupra
celor cærora le slujesc?
Mosia 28:3
Alma 8:14-15
Helaman 10:3-5

3 Nefi 28:4-10
Eter 12:13-15
D&L 15:4-6; 16:4-6

D&L 68:2-6
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Note

Activitate: Studiul personal
• Citiﬂi Helaman 10:1-5 øi 3 Nefi 7:17-18. Ce a simﬂit Domnul în legæturæ cu aceøti misionari
øi slujirea lor?
• Gândiﬂi-væ la eforturile misionare ale lui Abinadi øi ale lui Amon (vezi Mosia 11-18; Alma
17-20, 23-24). De ce au avut succes amândoi misionarii, în pofida faptului cæ rezultatele
imediate ale eforturilor lor au fost diferite?
• Consemnaﬂi ce aﬂi învæﬂat în jurnalul dumneavoastræ de studiu.

Aduceﬂi-væ aminte
• Scopul dumneavoastræ este de a-i invita pe alﬂii sæ vinæ la Hristos, ajutându-i sæ primeascæ
Evanghelia restauratæ prin credinﬂæ în Isus Hristos øi ispæøirea Sa, prin pocæinﬂæ, botez,
primirea darului Duhului Sfânt øi îndurare pânæ la sfârøit.
• Evanghelia restauratæ a lui Isus Hristos este singura cale prin care putem gæsi fericirea
eternæ.
• Chemarea dumneavoastræ væ dæ autoritate; pæstrarea legæmintelor dumneavoastræ væ dæ
putere.
• Plenitudinea Evangheliei lui Isus Hristos a fost restauratæ prin profetul Joseph Smith.
Cartea lui Mormon este dovada cæ Joseph Smith a fost profet.
• Dumneavoastræ îi ajutaﬂi pe oameni sæ træiascæ în acord cu Evanghelia prin invitaﬂia de a
face øi de a ﬂine angajamente.
• Væ arætaﬂi dragostea pentru Domnul øi recunoøtinﬂa pentru ispæøirea Sa aducând suflete
la El.
• Aveﬂi succes atunci când sunteﬂi supuøi, træiﬂi drept øi faceﬂi tot ce puteﬂi pentru a-i ajuta
pe alﬂii sæ træiascæ în acord cu Evanghelia.

Munca misionaræ
Urmeazæ câteva afirmaﬂii ale unor preøedinﬂi ai Bisericii din aceastæ dispensaﬂie.
Preøedintele Joseph Smith (1830-1844)
„Dupæ toate cele ce s-au spus, cea mai mæreaﬂæ øi mai importantæ datorie este de a predica
Evanghelia“ (Teachings of the Prophet Joseph Smith, selecﬂiuni de Joseph Fielding Smith [1976],
pag. 113).
„Fie ca sfinﬂii sæ-øi aminteascæ faptul cæ lucruri mæreﬂe depind de eforturile fiecæruia dintre
ei øi cæ ei sunt chemaﬂi sæ lucreze împreunæ cu noi øi cu Spiritul Sfânt la împlinirea mæreﬂei
lucræri a ultimelor zile“ (Teachings of the Prophet Joseph Smith, pag. 178-179).
Preøedintele Brigham Young (1847-1877)
„Nu existæ în aceastæ Bisericæ nici un bærbat øi nici o femeie care sæ nu fie într-o misiune.
Acea misiune va dura atât timp cât vor træi øi constæ din a face bine, a încuraja dreptatea, a
preda principiile adeværului øi a se convinge atât pe ei, cât øi pe toﬂi ceilalﬂi din jurul lor, sæ
træiascæ în acord cu acele principii pentru ca astfel sæ obﬂinæ viaﬂa eternæ“ (Discourses of
Brigham Young, selecﬂii de John A. Widtsoe [1954], pag. 322).
Preøedintele John Taylor (1880-1887)
„Datoria noastræ este de a propovædui Evanghelia tuturor oamenilor... Aceasta este ceea
ce aøteptæ Dumnezeu de la noi“ (The Gospel Kingdom, selecﬂii de G. Homer Durham [1943],
pag. 234-235).
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Preøedintele Wilford Woodruff (1889-1898)
„Noi am venit pe acest pæmânt cu o misiune... ca sæ avem putere sæ înaintæm øi sæ
avertizæm fiecare naﬂiune de pe pæmânt... Ca elderi ai Israelului, puﬂini dintre noi înﬂeleg pe
deplin poziﬂia noastræ, chemarea noastræ, relaﬂia noastræ cu Dumnezeu, responsabilitatea
noastræ sau lucrarea pe care Domnul o aøteptæ de la noi“ (The Discourses of Wilford Woodruff,
selecﬂii de G. Homer Durham [1946], pag. 124).

Note

Preøedintele Lorenzo Snow (1898-1901)
„Nu existæ nici un om muritor care sæ fie atât de interesat de succesul unui elder, atunci
când acesta propovæduieøte Evanghelia, cât este Domnul care l-a trimis sæ propovæduiascæ
oamenilor, care sunt copiii Domnului“ (The Teachings of Lorenzo Snow, compilare de Clyde J.
Williams [1984], pag. 70).
Preøedintele Joseph F. Smith (1901-1918)
„Noi avem o misiune în lume: fiecare bærbat, fiecare femeie, fiecare copil care a ajuns la
vârsta la care poate înﬂelege, sau la vârsta ræspunderii, trebuie... sæ îndeplineascæ cerinﬂele
pentru a predica adeværul, pentru a depune mærturie despre adevær“ (Gospel Doctrine, ediﬂia
a 13-a, [1968], pag. 251-252).
Preøedintele Heber J. Grant (1918-1945)
„Noi, ca oameni, avem un singur lucru important de fæcut øi acela este sæ chemæm lumea sæ
se pocæiascæ de pæcat, sæ vinæ la Dumnezeu. Øi datoria noastræ, mai presus de oricare alta, este
sæ mergem øi sæ proclamæm Evanghelia Domnului Isus Hristos, restaurarea din nou pe pæmânt
a planului vieﬂii øi salværii... Noi avem, cu adeværat, perla de mare preﬂ. Avem ceea ce valoreazæ
mai mult decât toate bogæﬂiile øi cunoøtinﬂele øtiinﬂifice pe care le posedæ lumea. Avem planul
vieﬂii øi al salværii... Cea mai bunæ cale din lume de a ne aræta dragostea pentru semenul nostru
este sæ mergem øi sæ proclamæm Evanghelia Domnului Isus Hristos, despre a cærei divinitate El
ne-a dat cunoaøtere absolutæ“ (în Conference Report, apr. 1927, pag. 175-176).
Preøedintele George Albert Smith (1945-1951)
„Aceasta este misiunea dumneavoastræ, stimaﬂii mei fraﬂi øi surori din Bisericæ, aceasta este
responsabilitatea dumneavoastræ. Aﬂi primit gratuit øi Tatæl Ceresc se aøteaptæ sæ împærtæøiﬂi,
gratuit, celorlalﬂi fii øi fiice ale Sale aceste adeværuri glorioase“ (Sharing the Gospel with Others,
selecﬂii de Preston Nibley [1948], pag. 213).
„Noi vom atinge exaltarea în Împæræﬂia Celestialæ doar cu condiﬂia sæ împærtæøim altor
copii ai Tatælui nostru binecuvântærile Evangheliei lui Isus Hristos øi sæ respectæm poruncile
care ne vor îmbogæﬂi viaﬂa de aici øi de dincolo“ (Sharing the Gospel with Others, pag. 190).
Preøedintele David O. McKay (1951-1970)
„Fiecare membru... un misionar!“ (în Conference Report, apr. 1959, pag. 122).
„Adeværatul creøtinism este dragostea în acﬂiune. Nu existæ o cale mai bunæ de a manifesta
dragoste faﬂæ de Dumnezeu decât a aræta dragoste altruistæ faﬂæ de semeni. Acesta este spiritul
muncii misionare“ (Gospel Ideals [1954], pag. 129).
Preøedintele Joseph Fielding Smith (1970-1972)
„Øtim cæ toﬂi suntem misionari. Fiecare membru... este sau ar trebui sæ fie misionar...
deoarece când, în calitate de membri ai Bisericii, ne angajæm sæ ræspândim Evanghelia lui Isus
Hristos, noi devenim misionari. Aceasta este o parte a responsabilitæﬂii fiecærui membru al
Bisericii“ (Take Heed of Yourselves [1971], pag. 27-28).
Preøedintele Harold B. Lee (1972-1973)
„Munca misionaræ este munca de învæﬂætor de acasæ pentru cei care nu sunt, în prezent,
membri ai Bisericii, iar munca de învæﬂætor de acasæ nu este nimic altceva decât munca
misionaræ pentru membrii Bisericii“ (Improvement Era, dec. 1964, pag. 1.078).
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Preøedintele Spencer W. Kimball (1973-1985)
„Acesta este momentul ales de Domnul pentru a duce mai departe mesajul Evangheliei;
mai departe decât a fost dus vreodatæ... Multe persoane din aceastæ lume plâng, realizând
sau nerealizând aceasta, ‚Vino încoace... øi ajutæ-ne‘. Una dintre ele ar putea fi vecinul
dumneavoastræ. Ar putea fi prietena dumneavoastræ. Ar putea fi o rudæ. Ar putea fi o
persoanæ pe care abia aﬂi cunoscut-o ieri. Iar noi avem ceea ce au ele nevoie. Haideﬂi sæ ne
facem iar curaj prin studiu øi sæ ne rugæm aøa cum a fæcut Petru: ‚Øi acum, Doamne... dæ
putere robilor Tæi sæ vesteascæ Cuvântul Tæu cu toatæ îndræzneala‘ (Faptele apostolilor 4:29)“
(Teachings of Spencer W. Kimball [1982], pag. 546).
Preøedintele Ezra Taft Benson (1985-1994)
„Trebuie sæ împærtæøim Evanghelia celorlalﬂi. Aceasta este responsabilitatea noastræ –
fiecare membru este un misionar. Aceasta este chemarea profeﬂilor lui Dumnezeu...
Munca misionaræ înfæptuitæ de membri este una dintre modalitæﬂile cele mai minunate de
creøtere spiritualæ a membrilor noøtri. Convingerea mea este cæ munca misionaræ înfæptuitæ de
membri va mæri spiritualitatea în orice episcopie în care va fi pusæ în practicæ“ (Teachings of
Ezra Taft Benson, pag. 208-209).
Preøedintele Howard W. Hunter (1994-1995)
„Cu siguranﬂæ, vestirea Evangheliei oricærui neam, oricærei limbi øi oricærei seminﬂii este
responsabilitatea cea mai mæreaﬂæ pe care o avem în viaﬂa muritoare... Am fost privilegiaﬂi sæ
fim næscuﬂi în aceste ultime zile, spre deosebire de alte dispensaﬂii anterioare, pentru a ajuta la
vestirea Evangheliei pe tot pæmântul“ („Walls of the Mind“, Ensign, sept. 1990, pag. 10).
„Ce legæturæ este între ispæøire øi munca misionaræ? De fiecare datæ când træim binecuvântærile
ispæøirii în vieﬂile noastre, nu ne putem abﬂine sæ nu ne gândim cu îngrijorare la bunæstarea
altora... Un indiciu minunat al convertirii personale a unei persoane îl reprezintæ dorinﬂa de a
împærtæøi altora Evanghelia“ („The Atonement and Missionary Work“, seminar pentru noii
preøedinﬂi de misiune, iunie 1994).
Preøedintele Gordon B. Hinckley (1995- )
„Suntem aici pentru a-L asista pe Tatæl nostru în lucrarea øi gloria Sa ‚sæ [realizeze]
nemurirea øi viaﬂa veønicæ a omului‘ (Moise 1:39). Obligaﬂia dumneavoastræ este la fel de
serioasæ în domeniile dumneavoastræ de activitate, pe cât este øi obligaﬂia mea în domeniul
meu“ (în raportul conferinﬂei, apr. 1995, pag. 94; sau Ensign, mai 1995, pag. 71).
„Fie ca în inima fiecærui membru sæ se înfiripe un imbold despre potenﬂialul propriu de a
aduce pe alﬂii la cunoaøterea adeværului. Fie ca fiecare sæ facæ ceva în aceastæ privinﬂæ. Fie ca el
sæ se roage din toatæ inima cu privire la aceasta“ („Find the Lambs, Feed the Sheep“, Ensign,
mai 1999, pag. 106).
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Idei pentru studiu øi aplicaţii

Note

Studiul personal
• Pregætiﬂi o expunere de douæ minute despre una dintre întrebærile de la începutul
acestui capitol. Fiﬂi pregætiﬂi pentru a împærtæøi expunerea dumneavoastræ
colegului dumneavoastræ sau altor misionari la o adunare de district.

• Rugaﬂi noi convertiﬂi sæ relateze povestea convertirii lor. Ce i-a ajutat sæ obﬂinæ
„credinﬂa prin pocæinﬂæ“ (Alma 34:17)? De ce au luat hotærârea de a fi botezaﬂi øi
confirmaﬂi? Ce au simﬂit dupæ ce au devenit membri noi ai Bisericii? În ce fel ar fi
putut misionarii sæ le slujeascæ mai bine?

• Gândiﬂi-væ la ce înseamnæ sæ ai un glas de avertizare (vezi Iacov 3:12; D&L
1:4; 38:41; 63:57-58; 88:81; 112:5; Ezechiel 3:17-21; 33:1-12). Scrieﬂi cu
propriile dumneavoastræ cuvinte ce înseamnæ øi cum puteﬂi sæ mergeﬂi øi sæ
faceﬂi acest lucru.

• Citiﬂi Mormon 8 øi Moroni 1 øi 10. Atunci când citiﬂi, întrebaﬂi-væ : „Ce a sperat
Moroni cæ se va întâmpla în zilele noastre? Ce a dorit el sæ facem noi cu aceastæ
Carte a lui Mormon? Ce i-aø spune lui Moroni dacæ aø avea ocazia?“.
Consemnaﬂi-væ gândurile în jurnalul de studiu.

• Gândiﬂi-væ la evenimentele din viaﬂa dumneavoastræ, care v-au întærit mærturia
despre Joseph Smith øi restaurare. Scrieﬂi apoi un ræspuns la aceastæ întrebare:
Ce v-a ajutat sæ øtiﬂi cæ Tatæl Ceresc øi Isus Hristos i s-au arætat lui Joseph Smith?

Studiul împreunæ cu colegul
• Spuneﬂi-væ unul altuia ræspunsurile la întrebærile din secﬂiunea „Luaﬂi în
considerare“ de la începutul capitolului.

• Împærtæøiﬂi-væ unul altuia care erau speranﬂele øi dorinﬂele dumneavoastræ
referitoare la misiune atunci când aﬂi primit chemarea de a sluji în misiune.
În ce mæsuræ vi s-au împlinit acele speranﬂe în experienﬂa dumneavoastræ de
pânæ acum? Cum væ puteﬂi împlini mult mai bine aceste speranﬂe?

• Citiﬂi øi discutaﬂi despre „Slujire“ din Ghidul pentru scripturi.
• Alegeﬂi unul dintre urmætorii misionari minunaﬂi øi citiﬂi referinﬂele enumerate. Dupæ
ce citiﬂi, discutaﬂi despre modul în care acest misionar (1) a înﬂeles øi s-a dedicat
chemærii sale, (2) a demonstrat dorinﬂa sa de a munci øi (3) i-a ajutat pe alﬂii sæ
accepte Evanghelia.
Alma (Mosia 18)
Aaron (Alma 22; 23:1-6)

Nefi øi Lehi (Helaman 5) Pavel (Faptele apostolilor 16)
Petru (Faptele apostolilor 2)

• Alegeﬂi, din Cartea de imnuri, douæ imnuri de la tema „Restaurarea Evangheliei“
(vezi pag. 424). Citiﬂi sau cântaﬂi imnurile. Discutaﬂi despre înﬂelesul cuvintelor.

• Citiﬂi împreunæ despre „Credinﬂæ,“ „Pocæinﬂæ, (a)se pocæi“, „Botez, (a) boteza“
øi „Duhul Sfânt“ din Ghidul pentru scripturi. Citiﬂi øi discutaﬂi toate referinﬂele la
scripturi de la fiecare cuvânt.

• Citiﬂi împreunæ despre „Dispensaﬂie“ din Ghidul pentru scripturi. De asemenea,
citiﬂi øi discutaﬂi din Doctrinæ øi legæminte 136:37.

Adunæri de district øi conferinﬂe de zonæ
• Invitaﬂi doi sau trei recent convertiﬂi pentru a-øi împærtæøi experienﬂele care au dus
la convertirea lor. Ce au simﬂit faﬂæ de misionari? Dar cu privire la ceea ce au
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propovæduit misionarii? Dar cu privire la ﬂinerea angajamentelor? Ce a influenﬂat
cel mai puternic convertirea lor?

• Invitaﬂi un conducætor al preoﬂiei pentru a vorbi cu misionarii despre ocaziile øi
dificultæﬂile clædirii Bisericii în zona dumneavoastræ.

• Citiﬂi Alma 18 øi discutaﬂi despre aceste întrebæri: Care erau sentimentele lui
Lamoni la începutul povestirii? În ce fel s-au schimbat? Ce sentimente trebuie
sæ aibæ o persoanæ pentru a primi binecuvântærile Evangheliei? Citiﬂi Alma
34:15-16 øi comparaﬂi cu povestea lui Lamoni. În ce fel ispæøirea lui Hristos
ne dæ posibilitatea sæ obﬂinem milæ?

• Discutaﬂi despre ce înseamnæ sæ fii un misionar care are succes. Invitaﬂi
misionarii sæ dea exemple concrete de succese.

• Împærﬂiﬂi misionarii în trei grupuri. Desemnaﬂi un grup sæ citeascæ Faptele apostolilor
2:36-38 (Petru), alt grup sæ citeascæ Faptele apostolilor 16:25-33 (Pavel) øi ultimul
grup sæ citeascæ Mosia 18:8-11 (Alma). Rugaﬂi fiecare grup sæ ræspundæ la
întrebarea: „Ce a fæcut acest misionar pentru a-i ajuta pe alﬂii sæ-øi mæreascæ
credinﬂa în Hristos, sæ se pocæiascæ øi sæ primeascæ botezul øi confirmarea?“.
Discutaﬂi despre ceea ce au învæﬂat misionarii din aceste povestiri, care ar
putea sæ-i ajute sæ punæ credinﬂa în practicæ atunci când invitæ oamenii sæ se
pocæiascæ, sæ fie botezaﬂi øi sæ primeascæ darul Duhului Sfânt.

• Cu câteva zile înainte de adunare, desemnaﬂi câﬂiva misionari care sæ se gândeascæ
la întrebæri alese din secﬂiunea „Luaﬂi în considerare“ de la începutul capitolului.
Rugaﬂi fiecare misionar sæ pregæteascæ o expunere de douæ-trei minute despre
întrebarea ce i-a fost desemnatæ. În timpul adunærii de district sau a conferinﬂei de
zonæ, permiteﬂi-le misionarilor sæ-øi ﬂinæ cuvântærile. Dupæ cuvântæri, discutaﬂi despre
ceea ce au învæﬂat øi despre cum pot folosi aceasta în munca lor misionaræ.

• Împærﬂiﬂi misionarii în patru grupuri. Rugaﬂi fiecare grup sæ scrie pe o listæ cât
mai multe adeværuri, legæminte øi rânduieli care au fost restaurate øi revelate prin
profetul Joseph Smith. Rugaﬂi fiecare grup sæ-øi împærtæøeascæ rezultatele. Invitaﬂi
misionarii sæ împærtæøeascæ felul în care oricare dintre adeværurile revelate prin
restaurare le-a influenﬂat vieﬂile.

Preøedintele de misiune
• În timpul interviurilor, rugaﬂi periodic misionarii sæ væ împærtæøeascæ:
– mærturia lor despre Isus Hristos;
– mærturia lor despre Evanghelia restauratæ øi despre misiunea lui Joseph Smith;
– mærturia lor despre Cartea lui Mormon;
– gândurile lor în legæturæ cu obiectivul lor în calitate de misionar.
• Invitaﬂi misionarii sæ scrie în jurnalele lor de studiu care simt ei cæ este obiectivul
misiunii lor. În timpul unui interviu, rugaﬂi-i sæ væ împærtæøeascæ ce au scris.

• Trimiteﬂi o scrisoare pentru a-i felicita pe membrii noi.
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Cum sæ studiez
eficient øi sæ mæ
pregætesc pentru
a propovædui?

Note

Luaﬂi în considerare
• De ce este important sæ studiez Evanghelia?
• În ce fel îi va influenﬂa studiul meu pe cei cærora le propovæduiesc?
• De ce trebuie sæ preﬂuiesc încontinuu doctrinele Evangheliei lui Isus Hristos?
• Cum pot sæ învæﬂ eficient doctrinele Evangheliei restaurate a lui Isus Hristos øi sæ
mæ pregætesc sæ o propovæduiesc altora?
• Cum pot sæ îmbunætæﬂesc studiul personal øi studiul împreunæ cu colegul?

D

omnul a spus: „Nu cæuta sæ vesteøti 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). Pentru
a propovædui eficient, trebuie sæ obﬂineﬂi cunoaøterea spiritualæ. Pentru ca dumneavoastræ
sæ creøteﬂi în Evanghelie øi sæ ræmâneﬂi pe calea care duce la viaﬂa eternæ, trebuie sæ væ
creaﬂi obiceiul de a studia Evanghelia (vezi D&L 131:6). Obiceiurile de a studia pe care le
creaﬂi în perioada în care sunteﬂi misionar væ vor binecuvânta pe dumneavoastræ øi îi vor
ajuta pe cei cærora le propovæduiﬂi sæ creascæ în credinﬂa lor în Salvator.
Studiul zilnic eficient trebuie sæ înceapæ întotdeauna cu o rugæciune. Studiul este un
act de credinﬂæ care necesitæ folosirea libertæﬂii personale de a alege. Mulﬂi misionari se
stræduiesc sæ øtie cum sæ studieze eficient. Unii se bazeazæ mult pe alﬂii sau pe programe
structurate care sæ le explice ce øi cum trebuie sæ studieze. Deøi învæﬂarea de la un
învæﬂætor bun este foarte importantæ, pentru dumneavoastræ este mai important sæ aveﬂi
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experienﬂe proprii din care puteﬂi învæﬂa øi care sæ aibæ însemnætate pentru
dumneavoastræ. Obﬂinerea unor rezultate bune prin studiu depinde de dorinﬂa
dumneavoastræ de a învæﬂa, studiind cu „intenﬂie adeværatæ“ (Moroni 10:4), fiind
„[înfometaﬂi] øi [însetaﬂi] dupæ dreptate“ (Matei 5:6), øi cæutând ræspunsuri la
întrebærile øi nelæmuririle simpatizanﬂilor dumneavoastræ.
Activitate: Studiul personal
Priviﬂi ilustraﬂia cu Joseph Smith de la pagina anterioaræ. Citiﬂi Joseph Smith – Istorie 1:11-13.
Ræspundeﬂi la întrebærile urmætoare în jurnalul dumneavoastræ de studiu.
• În ce fel faptul cæ Joseph Smith a citit øi a meditat asupra pasajului din Iacov 1:5 l-a dus
spre a primi revelaﬂie?
• În ce fel a influenﬂat studiul sæu generaﬂiile urmætoare?
• Ce efect a avut asupra vieﬂii dumneavoastræ decizia lui de a studia øi de a cerceta?
• În ce fel v-a influenﬂat viaﬂa studiul personal al Evangheliei?
Studiul scripturilor
În ce fel vrea Domnul ca noi sæ abordæm studierea Evanghelia?
2 Nefi 4:15-16
2 Nefi 32:3

D&L 58:26-28

D&L 88:118

Învæﬂând prin Duhul Sfânt
Studiul personal al Evangheliei este cel mai eficient
atunci când sunteﬂi învæﬂaﬂi prin Duhul Sfânt. Începeﬂi
întotdeauna studiul Evangheliei, rugându-væ pentru
ca Duhul Sfânt sæ væ ajute sæ învæﬂaﬂi. El va aduce
cunoaøtere øi convingere care væ vor binecuvânta
viaﬂa øi væ vor permite sæ binecuvântaﬂi vieﬂile altora.
Credinﬂa dumneavoastræ în Isus Hristos se va mæri.
Dorinﬂa dumneavoastræ de a væ pocæi øi de a væ
perfecﬂiona va creøte.
Acest mod de a studia væ pregæteøte pentru slujire,
væ oferæ alinare, rezolvæ probleme øi væ dæ putere
pentru a îndura pânæ la sfârøit. Pentru studierea
cu succes a Evangheliei sunt necesare dorinﬂa øi
acﬂiunea. „Pentru cæ cel care cautæ cu sârguinﬂæ va
gæsi; iar tainele lui Dumnezeu le vor fi dezvæluite
lor prin puterea Duhului Sfânt, în timpurile de acum,
la fel ca în timpurile din vechime“ (1 Nefi 10:19).
Asemeni lui Enos, atunci când sunteﬂi înfometaﬂi sæ cunoaøteﬂi cuvintele vieﬂii eterne øi
atunci când permiteﬂi acelor cuvinte sæ „[coboare] adânc în inima [dumneavoastræ]“ (Enos
1:3), Duhul Sfânt væ va deschide mintea øi inima spre o mai mare iluminare øi înﬂelegere.
Învæﬂarea Evangheliei este, de asemenea, un proces în care se primesc revelaﬂii (vezi
Iacov 4:8). Lui Oliver Cowdery, Domnul i-a spus: „Iatæ, tu nu ai înﬂeles; ai crezut cæ Eu îﬂi
voi da ﬂie aceasta, deøi tu nu te-ai gândit decât sæ ceri. Dar iatæ, Eu îﬂi spun ﬂie, tu trebuie
sæ studiezi aceasta profund în mintea ta; apoi trebuie sæ Mæ întrebi dacæ este drept øi, dacæ
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este drept, voi face ca inima ta sæ ardæ în tine; astfel vei simﬂi cæ este drept“ (D&L 9:7-8).
Atunci când studiaﬂi, acordaﬂi o mare atenﬂie ideilor care væ vin în minte øi sentimentelor
care væ apar în inimæ, în special celor care au legæturæ cu oamenii cærora le propovæduiﬂi.

Note

Studiul scripturilor
Care este rolul Duhului Sfânt în a ne ajuta sæ învæﬂæm Evanghelia?
2 Nefi 32:5
Alma 5:45-46
Moroni 10:5

D&L 11:12-14
D&L 39:5-6
Ioan 14:26

Ioan 16:13
1 Corinteni 2:9-14

Aplicaﬂi în viaﬂæ ceea ce învæﬂaﬂi
Atunci când simﬂiﬂi bucuria care vine din
înﬂelegerea Evangheliei, veﬂi dori sæ puneﬂi în
practicæ ceea ce învæﬂaﬂi. Stræduiﬂi-væ sæ træiﬂi
în armonie cu ceea ce înﬂelegeﬂi. Fæcând aceasta,
væ veﬂi întæri credinﬂa, cunoaøterea øi mærturia.
Atunci când acﬂionaﬂi pe baza a ceea ce aﬂi
învæﬂat, veﬂi primi o înﬂelegere mai mare øi
de duratæ (vezi Ioan 7:17).
Atunci când preﬂuiﬂi cuvintele scripturilor øi ale
profeﬂilor din zilele din urmæ prin studiu øi credinﬂæ,
dorinﬂa dumneavoastræ de a împærtæøi Evanghelia se
va mæri. Vi s-a promis cæ Spiritul væ va ajuta sæ øtiﬂi
ce sæ spuneﬂi atunci când propovæduiﬂi. Domnul a
spus: „Nu væ îngrijoraﬂi mai dinainte cu privire la
ceea ce veﬂi vorbi; dar pæstraﬂi continuu în inima
voastræ ca pe o comoaræ, cuvintele vieﬂii øi væ va
fi dat chiar în ceasul acela partea care trebuie
atribuitæ fiecærui om“ (D&L 84:85).

„Adeværata doctrinæ, dacæ
este înﬂeleasæ, schimbæ
atitudini øi comportamente.
Studiul doctrinelor
Evangheliei va îmbunætæﬂi
comportamentul mai repede
decât ar putea studiul
comportamentului sæ
îmbunætæﬂeascæ acel
comportament.“
– PREØEDINTELE BOYD K. PACKER
„LITTLE CHILDREN“, ENSIGN, NOV. 1986, PAG. 17

Studiul scripturilor
Ce ne învaﬂæ scripturile despre învæﬂarea Evangheliei?
1 Nefi 10:17-19
D&L 11:21-22

D&L 50:19-22

D&L 88:118

Studierea øi pregætirea pentru a preda lecﬂiile
Lecﬂiile (aflate în capitolul 3) conﬂin întrebærile interviului de botez, angajamente øi
doctrine pe care le veﬂi preda. În lecﬂii, veﬂi gæsi, de asemenea, idei folositoare pentru a
preda. Totuøi, lecﬂiile nu væ indicæ tot ce veﬂi spune – nici felul în care sæ spuneﬂi. Ci,
dumneavoastræ aveﬂi responsabilitatea de a înﬂelege pe deplin lecﬂiile øi de a le preda
prin Spirit, folosind propriile dumneavoastræ cuvinte. Propovæduiﬂi astfel încât alﬂii sæ
îøi întæreascæ credinﬂa în Isus Hristos, sæ doreascæ sæ se pocæiascæ øi sæ facæ legæminte
cu Dumnezeu.
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Învæﬂætorii eficienﬂi cautæ întotdeauna sæ-øi îmbogæﬂeascæ aptitudinile øi cunoøtinﬂele.
Deøi nu veﬂi preda tot ce øtiﬂi despre doctrinæ, cunoøtinﬂele acumulate væ vor întæri
mærturia øi capacitatea de a propovædui cu putere spiritualæ. Veﬂi øti cæ væ folosiﬂi de
lecﬂii aøa cum trebuie atunci când:
• cæutaﬂi øi urmaﬂi Spiritul în timp ce væ pregætiﬂi pentru lecﬂii øi în timp ce le predaﬂi;
• væ stræduiﬂi sæ væ îmbunætæﬂiﬂi studiul, sæ preﬂuiﬂi øi sæ aplicaﬂi doctrinele în viaﬂa
dumneavoastræ;
• lucraﬂi împreunæ cu colegul dumneavoastræ pentru a face planuri concrete pentru
fiecare persoanæ cæreia îi propovæduiﬂi;
• væ concentraﬂi atenﬂia asupra mesajelor øi doctrinelor principale atunci când
propovæduiﬂi;
• modificaﬂi ordinea, durata øi ritmul de desfæøurare a lecﬂiilor pentru a se potrivi cu
nevoile celor cærora le propovæduiﬂi;
• propovæduiﬂi adesea din scripturi cu claritate øi convingere;
• depuneﬂi des mærturie;
• îi ajutaﬂi pe alﬂii sæ facæ øi sæ ﬂinæ angajamente care sæ ducæ la botez øi confirmare.
Dacæ faceﬂi aceste lucruri veﬂi putea sæ îi ajutaﬂi pe alﬂii sæ obﬂinæ o mærturie despre
Evanghelia restauratæ a lui Isus Hristos.
Atunci când væ începeﬂi misiunea, va trebui sæ învæﬂaﬂi organizarea mesajului øi sæ
dobândiﬂi aptitudinile necesare pentru a propovædui. Pe mæsuræ ce obﬂineﬂi experienﬂæ,
veﬂi dori sæ væ îmbogæﬂiﬂi cunoøtinﬂele øi sæ væ sporiﬂi capacitatea de a propovædui. Atunci
când væ pregætiﬂi pentru vizitele în care veﬂi propovædui, veﬂi dori sæ aveﬂi un plan al
lecﬂiei, care sæ væ permitæ sæ propovæduiﬂi prin Spirit øi sæ îi ajutaﬂi pe alﬂii sæ facæ øi sæ
ﬂinæ angajamente. Îndrumærile de mai jos sunt sugestii pe care le puteﬂi pune în aplicare
pe tot parcursul misiunii dumneavoastræ. Totuøi, nu væ simﬂiﬂi obligaﬂi sæ folosiﬂi fiecare
îndrumare în fiecare situaﬂie. În schimb, puneﬂi în practicæ acele îndrumæri care vin în
întâmpinarea nevoilor dumneavoastræ øi aøa cum sunteﬂi îndrumat de cætre Spirit. Dacæ
învæﬂaﬂi o limbæ stræinæ, aplicaﬂi aceste îndrumæri în primul rând în limba dumneavoastræ
nativæ øi apoi în limba vorbitæ în misiunea dumneavoastræ.
• Concentraﬂi-væ atenﬂia asupra angajamentelor øi întrebærilor pentru interviul de botez.
Propovæduiﬂi astfel încât oamenii sæ facæ angajamente øi sæ se pregæteascæ pentru
botez øi confirmare. Înﬂelegeﬂi întrebærile pentru interviul de botez øi angajamentele
din fiecare lecﬂie. Învæﬂaﬂi ce ar trebui sæ øtie, sæ simtæ øi sæ facæ o persoanæ ca urmare
a propovæduirii dumneavoastræ. Exersaﬂi împreunæ cu colegul dumneavoastræ pentru
a explica aceste principii cu propriile cuvinte, cu claritate øi putere.
• Învæﬂaﬂi øi puneﬂi în aplicare doctrina. Doctrina este baza lecﬂiei. Studiaﬂi, rugându-væ,
scripturile, lecﬂiile, broøurile, „Idei pentru predare“ øi materiale din biblioteca
misionaræ pentru a obﬂine o înﬂelegere solidæ a doctrinei. Cæutaﬂi materiale care sæ
sprijine doctrina aflatæ în lecﬂii. Memoraﬂi ordinea principiilor doctrinare. Træiﬂi în
acord cu ceea ce învæﬂaﬂi. Scrieﬂi ce aﬂi învæﬂat în jurnalul dumneavoastræ de studiu.
Împærtæøiﬂi altor misionari ceea ce învæﬂaﬂi.
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• Organizaﬂi øi faceﬂi un rezumat a ceea
ce veﬂi preda. Pentru a væ pregæti sæ
propovæduiﬂi doctrina clar øi cu
putere spiritualæ, organizaﬂi øi
faceﬂi un rezumat a ceea ce veﬂi
propovædui sub forma unui plan
pentru lecﬂie. Concentraﬂi-væ atenﬂia
asupra doctrinei, întrebærilor
pentru interviul de botez øi
angajamentelor din lecﬂii.
Dezvoltaﬂi planul dumneavoastræ
pentru lecﬂie cu scripturi, întrebæri
øi exemple. Acesta trebuie sæ
varieze în funcﬂie de durata vizitelor dumneavoastræ de predare. Nu trebui sæ creaﬂi un
nou plan de lecﬂie pentru fiecare simpatizant, ci trebuie sæ continuaﬂi sæ îmbunætæﬂiﬂi
permanent planurile dumneavoastræ pentru lecﬂii øi sæ le modificaﬂi pentru a veni în
întâmpinarea nevoilor celor cærora le propovæduiﬂi. Când creaﬂi pentru prima datæ un
plan pentru lecﬂie, stræduiﬂi-væ sæ fie simplu øi scurt. Dezvoltaﬂi planul dumneavoastræ
pentru lecﬂie pe mæsuræ ce dobândiﬂi experienﬂæ.

Note

• Concentraﬂi-væ atenﬂia asupra nevoilor celor cærora le propovæduiﬂi În timp ce doctrinele
Evangheliei sunt valabile pentru toﬂi, dumneavoastræ trebuie sæ modificaﬂi modul
de abordare a predærii în funcﬂie de nevoile celor cærora le propovæduiﬂi. Atunci
când studiaﬂi doctrina øi creaﬂi planuri pentru lecﬂii, identificaﬂi pærﬂile în care puteﬂi
sæ modificaﬂi modul dumneavoastræ de abordare pentru a veni în întâmpinarea
posibilelor nevoi ale celor cærora le propovæduiﬂi. Recapitulaﬂi øi îmbunætæﬂiﬂi aceste
modificæri atunci când væ pregætiﬂi pentru anume întâlniri. Gândiﬂi-væ la invitaﬂia
pe care o veﬂi face. Concentraﬂi-væ atenﬂia asupra obiectivului final de a-i ajuta pe cei
cærora le propovæduiﬂi sæ accepte Evanghelia restauratæ a lui Isus Hristos prin botez
øi confirmare.
• Pregætiﬂi-væ pentru a ræspunde la întrebæri. În timpul cât veﬂi fi misionar, væ vor fi adresate
multe întrebæri. Consemnaﬂi aceste întrebæri în jurnalul de studiu. Cercetaﬂi scripturile
øi alte materiale pentru a gæsi ræspunsuri. Rugaﬂi-væ pentru a putea înﬂelege.
Cosemnaﬂi aceste ræspunsuri în jurnalul de studiu. Recapitulaﬂi împreunæ cu alﬂi
misionari ræspunsurile gæsite. Adæugaﬂi întrebærile frecvente øi ræspunsurile lor în
jurnalul dumneavoastræ de studiu pentru a væ putea folosi de ele mai târziu.
• Predaﬂi lecﬂia. Predarea este o ocazie bunæ de a væ lærgi cunoøtinﬂele øi de a îmbunætæﬂi
aptitudinile. Atunci când învæﬂaﬂi doctrina øi faceﬂi planurile pentru lecﬂii, învæﬂaﬂi pe
colegul dumneavoastræ øi pe alﬂi misionari. Încercaﬂi sæ gæsiﬂi noi explicaﬂii, moduri de
abordare, experienﬂe, întrebæri øi modalitæﬂi de a-i invita pe alﬂii sæ-øi ia angajamente.
Cereﬂi idei øi sugestii.
• Evaluaﬂi-væ modul de predare Dupæ fiecare situaﬂie în care predaﬂi, evaluaﬂi cât de bine v-aﬂi
descurcat. V-aﬂi concentrat atenﬂia asupra doctrinei? I-aﬂi invitat pe simpatizanﬂi sæ se
pocæiascæ øi sæ facæ øi sæ ﬂinæ angajamente? Aﬂi depus efort pentru a-i pregæti pentru
botez øi confirmare? Aﬂi folosit întrebæri eficiente? V-aﬂi împærtæøit mærturia? Aﬂi cerut
sæ væ recomande persoane? Modificaﬂi planurile lecﬂiilor pe mæsuræ ce væ perfecﬂionaﬂi.
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Note

Atunci când învæﬂaﬂi lecﬂiile, continuaﬂi sæ obﬂineﬂi cunoaøterea în profunzime a
doctrinei. Stræduiﬂi-væ continuu pentru a preda cu putere mai mare. Atunci când studiaﬂi
rugându-væ øi având credinﬂæ, înﬂelegerea øi mærturia dumneavoastræ se vor mæri. Totuøi,
nu încercaﬂi sæ predaﬂi tot ceea ce cunoaøteﬂi. Predaﬂi mesajul într-un mod clar, simplu øi
având în vedere nevoile persoanelor, urmând îndrumærile Spiritului pentru a propovædui
„partea care trebuie atribuitæ fiecærui om“ (D&L 84:85).
Explicaﬂi cuvintele
Noi avem un mesaj plin de putere care are un vocabular unic. Aøa cum medicii
vorbesc într-un fel în sala de aøteptare pentru familii øi în altul în sala de operaﬂii, tot
aøa dumneavoastræ trebuie sæ învæﬂaﬂi sæ vorbiﬂi astfel încât aceia care nu sunt
familiarizaﬂi cu mesajul nostru sæ poatæ înﬂelege ceea ce le propovæduiﬂi.
Pentru a væ pregæti sæ-i ajutaﬂi pe alﬂii sæ înﬂeleagæ cuvinte cu care nu sunt familiarizaﬂi,
studiaﬂi lista cu definiﬂii øi termeni cheie din secﬂiunea „Idei pentru studiu“ a fiecærei
lecﬂii. Familiarizaﬂi-væ cu definiﬂiile prezentate. Folosiﬂi Fideli credinﬂei øi Ghidul pentru
scripturi pentru a gæsi definiﬂiile altor cuvinte. Scrieﬂi aceste definiﬂii în jurnalul de
studiu. Împærtæøiﬂi definiﬂiile colegului dumneavoastræ øi altora pentru a vedea dacæ
le-aﬂi înﬂeles. Dacæ definiﬂiile sunt neclare pentru alﬂii, revizuiﬂi definiﬂiile pe baza
materialului pe care l-aﬂi studiat.
Pe mæsuræ ce propovæduiﬂi, încercaﬂi sæ væ daﬂi seama dacæ un cuvânt sau un principiu
este nou pentru persoana cæreia îi propovæduiﬂi. Acordaﬂi-væ timp pentru explicarea
cuvintelor sau principiilor nefamiliare. Aduceﬂi-væ aminte sæ propovæduiﬂi pe înﬂelesul
tuturor, aøa încât dumneavoastræ øi aceia cærora le propovæduiﬂi sæ fiﬂi „edificaﬂi øi [sæ
væ bucuraﬂi] împreunæ“ (D&L 50:22).
Activitate: Studiul personal
Consultaﬂi lecﬂia „Mesajul restaurærii Evangheliei lui Isus Hristos“, care se aflæ în capitolul 3. Citiﬂi
lista definiﬂiilor cheie din secﬂiunea „Idei pentru predare“. Identificaﬂi alte trei cuvinte din lecﬂie pe
care aﬂi dori sæ le definiﬂi. Aplicaﬂi sugestiile menﬂionate mai sus pentru a crea o definiﬂie pentru
fiecare dinte ele.

Idei øi sugestii pentru studiu
Fiecare dintre ideile øi sugestiile din aceastæ secﬂiune pot face ca timpul când
dumneavoastræ studiaﬂi sæ fie mai plæcut øi mai înælﬂætor din punct de vedere spiritual.
Luaﬂi în considerare urmætoarele în timp ce væ întocmiﬂi planul pentru studiu.
• Începeﬂi întotdeauna cu o rugæciune.
• Planificaﬂi activitæﬂi de studiu care væ vor întæri credinﬂa în Salvator øi folosiﬂi-væ
timpul în mod util.
• Planificaﬂi-væ studiul ﬂinând seama de oameni, nevoile lor øi de ceea ce este necesar
pentru a-i pregæti pentru botez, confirmare øi îndurare pânæ la sfârøit. Consemnaﬂi-væ planurile de studiu în programul zilnic.
• Întocmiﬂi planul de studiu întrebându-væ: Ce voi preda astæzi? Cum îmi pot planifica
studiul pentru a-i ajuta cât mai mult pe aceia cærora le propovæduiesc? Ce idei øi
sugestii din aceastæ secﬂiune voi include în studiul meu?
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Pe mæsuræ ce planificaﬂi activitæﬂi de studiu, folosiﬂi unele dintre ideile øi sugestiile
care urmeazæ sau idei suplimentare pe care le aflaﬂi de la alﬂii.

Note

Aplicaﬂi øi træiﬂi în acord cu ceea ce învæﬂaﬂi
• „Aplicaﬂi“ ceea ce învæﬂaﬂi la dumneavoastræ înøivæ (vezi 1 Nefi 19:23).
• Stabiliﬂi obiective pentru a træi în acord cu ceea ce învæﬂaﬂi.
• Înlocuiﬂi un nume dintr-un verset din scripturæ cu numele dumneavoastræ pentru
a-l personaliza.
• Adresaﬂi-væ întrebarea: „Cum mæ voi schimba ca urmare a ceea ce am învæﬂat?“.
Stabiliﬂi obiective potrivite.
Activitate: Studiul personal
Alegeﬂi una dintre urmætoarele referinﬂe. În timp ce citiﬂi øi meditaﬂi asupra pasajului ales,
identificaﬂi douæ sau trei moduri în care îl puteﬂi aplica în viaﬂa dumneavoastræ.
• 2 Nefi 31
• Alma 32:26-43
• Moroni 7:32-48
Evaluaﬂi mæsura în care træiﬂi conform principiilor pe care le propovæduiﬂi. Alegeﬂi un mod în care
væ puteﬂi perfecﬂiona øi întocmiﬂi planuri pentru a realiza acest lucru.

Cercetaﬂi, meditaﬂi øi aduceﬂi-væ aminte
• Fiﬂi atenﬂi. Faceﬂi exerciﬂii fizice, îmbæiaﬂi-væ øi rugaﬂi-væ înainte de a începe sæ studiaﬂi.
• Studiaﬂi la un birou sau la o masæ (nu întins sau stând pe pat), aranjaﬂi materialele
pentru studiu øi fiﬂi atenﬂi.
• Rugaﬂi-væ øi cereﬂi sæ dobândiﬂi înﬂelegere.
• Studiaﬂi având în vedere un subiect.
• Întrebaﬂi-væ: „Ce vrea sæ spunæ autorul? Care este mesajul central? Cum mi se aplicæ
mie acesta?“.
• Vizualizaﬂi ceea ce studiaﬂi. De exemplu, imaginaﬂi-væ cum s-a simﬂit Amon când a stat
în faﬂa regelui lamanit.
• Studiaﬂi cuvintele profeﬂilor în viaﬂæ (din biblioteca misionaræ aprobatæ øi din revistele
Bisericii).
• Consemnaﬂi în jurnalul de studiu întrebærile pe care le aveﬂi øi folosiﬂi scripturile,
cuvintele profeﬂilor din zilele din urmæ øi alte resurse de studiu pentru a gæsi
ræspunsurile.
• Un singur verset din scripturæ poate conﬂine mai multe idei. Subliniaﬂi øi marcaﬂi
cuvinte sau expresii pentru a face deosebirea dintre ideile dintr-un singur verset.
• Împærtæøiﬂi ceea ce învæﬂaﬂi altor misionari. Puteﬂi învæﬂa multe atunci când explicaﬂi
o doctrinæ sau un principiu altei persoane.
• Marcaﬂi-væ scripturile øi faceﬂi adnotæri pe ele. Scrieﬂi, pe margine, referinﬂele din
scripturi care clarificæ pasajele pe care le studiaﬂi.
• Memoraﬂi pasaje din scripturi care explicæ øi vin în sprijinul principiilor pe care le
propovæduiﬂi.
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Note

Folosiﬂi resursele de studiu
• Folosiﬂi materialele suplimentare pentru studiu din ediﬂia SZU a scripturilor (Ghidul
tematic, Dicﬂionarul Bibliei, Traducerea lui Joseph Smith, Indexul tripticului, titlurile
de capitol, notele de subsol øi hærﬂile).
• Folosiﬂi lecﬂiile misionare, biblioteca misionaræ aprobatæ, revistele Bisericii øi acest
manual.
• Rcapitulaﬂi titlurile de capitol din scripturi. Recapitularea lor væ va da idei referitoare
la ceea ce sæ cæutaﬂi în capitol.
• Folosiﬂi jurnalul de studiu pentru a consemna øi a organiza ceea ce învæﬂaﬂi.
Recapitulaﬂi des gândurile pe care le-aﬂi consemnat. Organizaﬂi-væ jurnalul astfel încât
sæ væ puteﬂi aminti uøor ce aﬂi învæﬂat.
• Folosiﬂi acest manual ca pe o carte de lucru. Folosiﬂi spaﬂiul destinat notiﬂelor pentru a
consemna impresii øi idei.
• Studiaﬂi pasajele din scripturi enumerate în acest manual. Consemnaﬂi în acest manual
sau în jurnalul de studiu alte pasaje din scripturi pe care le-aﬂi gæsit.
Vizualizaﬂi imaginea în ansamblu
• Formaﬂi-væ o imagine generalæ, fie prin citirea rapidæ a cærﬂii, a capitolului sau a
pasajului, fie prin citirea titlurilor de capitol. Cæutaﬂi sæ înﬂelegeﬂi contextul øi
împrejurærile.
• Încercaﬂi sæ scrieﬂi ideea principalæ a pasajului într-o frazæ sau într-un scurt paragraf.
• Folosiﬂi Biblia øi hærﬂile legate de istorie, întocmite de Bisericæ, pentru a obﬂine
informaﬂii despre aøezarea geograficæ, distanﬂe, climæ øi relief.
• Revedeﬂi succesiunea evenimentelor øi datele despre culturæ. Citiﬂi informaﬂiile istorice
din Ghidul pentru scripturi øi rezumatele capitolelor øi secﬂiunilor.
Activitate: Studiul personal
Citiﬂi rezumatele capitolelor din cærﬂile de mai jos øi scrieﬂi un rezumat care sæ descrie condiﬂiile,
evenimentele øi doctrinele principale din fiecare carte.
1 Nefi

Moise

Faptele apostolilor

Cercetaﬂi detaliile
• Cæutaﬂi cuvintele cheie øi asiguraﬂi-væ cæ înﬂelegeﬂi ce înseamnæ. Folosiﬂi notele de
subsol, Ghidul pentru scripturi sau un alt dicﬂionar pentru a afla definiﬂiile. Pentru
a înﬂelege pe deplin ce înseamnæ cuvintele cheie, examinaﬂi cuvintele sau expresiile
care le însoﬂesc.
• Cæutaﬂi cuvintele de legæturæ, cum ar fi ca urmare øi din nou, astfel, pentru ce øi altele.
Apoi, cæutaﬂi legætura dintre pasajele de dinainte øi cele care urmeazæ.
• Folosiﬂi Ghidul pentru scripturi pentru a vedea cum este folosit acelaøi cuvânt în alte
contexte sau cum folosesc alﬂi profeﬂi acelaøi cuvânt.
• Cæutaﬂi cuvintele sau expresiile necunoscute øi asiguraﬂi-væ cæ înﬂelegeﬂi ce înseamnæ.
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Marcarea scripturilor

Note

Marcarea scripturilor personale væ poate ajuta sæ væ gândiﬂi mai profund la un pasaj
sau la o doctrinæ din Evanghelie. Væ puteﬂi marca scripturile în multe feluri. Gæsiﬂi metoda
care væ ajutæ. În cele ce urmeazæ sunt prezentate câteva îndrumæri referitoare la marcarea
scripturilor.
• Folosiﬂi creioane sau carioca de diferite culori. Evitaﬂi folosirea stilourilor a cæror
cernealæ pæteazæ hârtia.
• Haøuraﬂi, subliniaﬂi, puneﬂi în paranteze sau evidenﬂiaﬂi o parte dintr-un verset, un
verset întreg sau un grup de versete.
• Evitaﬂi marcarea excesivæ. Marcarea nu mai prezintæ nici un avantaj dacæ nu înﬂelegeﬂi
ce aﬂi marcat pentru cæ aﬂi fæcut prea multe adnotæri, linii øi culori.
• Subliniaﬂi numai câteva cuvinte cheie pentru a pune în evidenﬂæ versetul, secﬂiunea sau
capitolul.
• Încercuiﬂi sau subliniaﬂi cuvintele cheie øi, apoi, folosiﬂi linii drepte pentru a lega între
ele cuvintele ce au legæturæ între ele.
• Când o serie de puncte dintr-un verset sau dintr-un pasaj au legæturæ între ele,
numerotaﬂi punctele pe margine sau în text.
• Folosiﬂi notele de subsol ca resursæ pentru a marca øi a înﬂelege scripturile.
• Plasaﬂi un simbol (cum ar fi semnul de bifare) pe margine pentru a indica versetele
cheie pe care simﬂiﬂi cæ e necesar sæ vi le amintiﬂi.
Marcarea scripturilor personale ar trebui sæ væ ajute sæ væ concentraﬂi asupra aplicærii
a ceea ce aﬂi învæﬂat øi asupra propovæduirii pentru alﬂii. Adoptaﬂi o abordare pe care sæ
o folosiﬂi mereu øi care sæ væ ajute sæ væ realizaﬂi obiectivul ca misionar.
Activitate: Studiul personal
Care sunt sugestiile pe care nu le-aﬂi încercat încæ? Identificaﬂi o sugestie din „Idei øi sugestii
pentru studiu“ pentru a o încerca în timpul urmætoarei întruniri de studiu personal sau împreunæ
cu colegul.

Aduceﬂi-væ aminte
• Dorinﬂa de a învæﬂa este importantæ pentru salvarea dumneavoastræ øi succesul în calitate
de misionar.
• Învæﬂaﬂi Evanghelia prin studiu, credinﬂæ øi puterea Duhului Sfânt.
• Învæﬂætura este o bucurie øi aduce multe binecuvântæri.
• Studiul zilnic, personal øi împreunæ cu colegul, væ întæreøte credinﬂa øi capacitata de a
propovædui prin Spirit.
• Folosiﬂi o varietate de metode de studiu care fac ca aceastæ experienﬂæ sæ fie însemnatæ
øi plæcutæ.
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Note

Idei pentru studiu øi aplicaţii
Studiul personal
• Acordaﬂi-væ un punctaj pentru urmætoarele situaﬂii (1=niciodatæ, 3=uneori øi
5=aproape întotdeauna).

– Când studiez, mæ gândesc la oamenii cærora le propovæduiesc.
– În timpul zilei, mæ gândesc la ceea ce am studiat dimineaﬂa.
– Pe mæsuræ ce studiez, îmi vin în minte idei pe care nu le-am avut înainte.
– Consemnez impresii øi idei spirituale într-un loc potrivit.
– Adorm în timp ce studiez.
– Aøtept cu neræbdare momentul studiului personal.
– Aøtept cu neræbdare momentul studiului împreunæ cu colegul.
Analizaﬂi-væ ræspunsurile. Ce faceﬂi bine? Doriﬂi ca vreunul dintre ræspunsuri sæ fi
fost diferit? Stabiliﬂi unul sau douæ obiective care sæ aducæ îmbunætæﬂiri calitæﬂii
studiului dumneavoastræ.

• Recapitulaﬂi întrebærile de la secﬂiunea „Luaﬂi în considerare“ de la începutul
acestui capitol. În ce fel væ influeanﬂeazæ studiul aceste întrebæri?

• Recapitulaﬂi „Idei øi sugestii pentru studiu“. Identificaﬂi o sugestie din fiecare
categorie pe care nu aﬂi folosit-o øi încercaﬂi aceste idei în timpul studiului personal.

• Citiﬂi Doctrinæ øi legæminte 138:1-11. Pe mæsuræ ce citiﬂi aceste versete,
ræspundeﬂi la urmætoarele întrebæri:

– Ce a trebuit sæ facæ preøedintele Smith pentru ca mintea sæ-i fie deschisæ?
– Ce sentimente a avut în legæturæ cu doctrina la care se gândea?
• Citiﬂi definiﬂia cunoaøterii din Ghidul pentru scripturi øi referinﬂele menﬂionate. Scrieﬂi,
în jurnalul de studiu, un ræspuns la întrebarea: „Ce cunoøtinﬂe mæ pot ajuta sæ
slujesc eficient ca misionar?“.

• Alegeﬂi o doctrinæ din capitolul 3 pe care aﬂi dori s-o înﬂelegeﬂi mai bine. Scrieﬂi în
jurnalul de studiu întrebæri la care v-ar plæcea sæ ræspundeﬂi. Studiaﬂi cu atenﬂie
doctrina respectivæ o perioadæ de timp (câteva zile) øi rugaﬂi-væ anume pentru
a o înﬂelege mai bine. Scrieﬂi ce învæﬂaﬂi.

• Citiﬂi 1 Nefi 10:17, 11:1-6. Pe mæsuræ ce citiﬂi aceste versete, ræspundeﬂi la
întrebarea: „De ce a putut sæ afle Nefi ceea ce øtia tatæl sæu?“.

Studiul împreunæ cu colegul
• Citiﬂi împreunæ urmætoarele pasaje. Ræspundeﬂi la întrebarea: „De ce trebuie sæ
cæutæm lumina divinæ?“.
D&L 11:11-14

Ioan 8:12

Psalmii 119:105

D&L 84:43-47

• Citiﬂi împreunæ mai multe dintre pasajele de mai jos øi discutaﬂi despre
binecuvântærile care vin datoritæ studierii cuvândului lui Dumnezeu. Care dintre
pasaje ar fi de mai mult ajutor acelora cærora le propovæduiﬂi?
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1 Nefi 10:19

Alma 32:42-43

D&L 130:19

2 Nefi 32:3

Alma 37:44-46

Mosia 1:6-7

Alma 49:30

Alma 17:2-3

D&L 90:24

Ghid pentru scripturi,
„Scripturi“, subtitlul:
„Valoarea scripturilor“,
pag. 186-187

Adunæri de district øi conferinﬂe de zonæ
• Alegeﬂi o temæ din una dintre lecﬂiile misionare pe care le-aﬂi studiat cu atenﬂie.
Faceﬂi urmætoarele:

– Împærtæøiﬂi douæ sau trei puncte principale pe care le-aﬂi aflat prin studiu øi care
v-au ajutat în propovæduirea acelei lecﬂii.

– Descrieﬂi modul în care aﬂi abordat studiul care v-a ajutat sæ descoperiﬂi acele
puncte (cum aﬂi citit, resursele pe care le-aﬂi folosit, întrebærile la care aﬂi cæutat
ræspuns øi aøa mai departe).

– Arætaﬂi cum aﬂi consemnat øi organizat rezultatele studiului dumneavoastræ.
Dacæ timpul væ permite, rugaﬂi pe alﬂi câﬂiva misionari sæ procedeze la fel.

• Aceastæ activitate se poate desfæøura individual sau în grupuri mici. Instruiﬂi-i
pe misionari sæ aleagæ una dintre întrebærile de mai jos (sau puteﬂi crea singuri
întrebærile). Rugaﬂi-i sæ noteze întrebærile.

– De ce sunt atât de importante familiile în planul lui Dumnezeu?
– De ce trec oamenii prin încercæri øi suferinﬂe?
– Care este rolul Spiritului în convertire?
Explicaﬂi cæ ei vor dispune de cinci pânæ la øapte minute pentru:

– a gæsi cel puﬂin douæ referinﬂe din scripturi care ræspund la întrebare;
– a scrie un comentariu simplu asupra modului în care ræspund la întrebare
scripturile pe care le-au ales;

– a descrie ce ar face pentru a-øi aminti ræspunsul;
– a descrie ce ar face pentru a cerceta mai profund întrebarea.
Invitaﬂi câﬂiva misionari (sau fiecare grup) sæ-øi împærtæøeascæ ræspunsurile.
Discutaﬂi ræspunsurile lor.

• Rugaﬂi-i pe misionari sæ scrie una sau douæ întrebæri despre principiile øi
doctrinele Evangheliei, din una dintre lecﬂiile din capitolul 3 la care ar dori
sæ gæseascæ ræspuns. Invitaﬂi-i pe misionari sæ-øi împærtæøeascæ întrebærile
întregului grup. În cazul fiecærei întrebæri, discutaﬂi urmætoarele:

– Cum va binecuvânta viaﬂa misionarului aflarea ræspunsului la aceastæ
întrebare?

– Cum va binecuvânta vieﬂile simpatizanﬂilor?
– Cum ar putea un misionar sæ afle ræspunsul?
• Rugaﬂi câﬂiva misionari sæ împærtæøeascæ un principiu al Evangheliei pe care l-au
învæﬂat de la colegii lor. Rugaﬂi-i sæ explice principiul øi felul în care le-a fost predat
de colegii lor.

• Organizaﬂi misionarii în grupuri de câte doi sau grupuri mici. Repartizaﬂi fiecærui
grup un capitol din Cartea lui Mormon pe care sæ-l citeascæ. Rugaﬂi fiecare grup
sæ aleagæ o idee din fiecare dintre categoriile din secﬂiunea „Idei øi sugestii pentru
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studiu“. Invitaﬂi grupurile sæ punæ în practicæ fiecare sugestie pe mæsuræ ce citesc
acel capitol. Acordaﬂi 15 pânæ la 20 de minute pentru citit øi discuﬂii. Rugaﬂi
fiecare grup sæ explice sugestiile pe care le-au folosit, cât au funcﬂionat de bine
sugestiile øi ce au învæﬂat.

• Invitaﬂi pe fiecare misionar sæ se gândeascæ la o istorisire sau la un eveniment din
scripturi, care are un anumit înﬂeles pentru el (de exemplu viziunea lui Lehi despre
pomul vieﬂii, predica regelui Beniamin, predica de pe munte sau apariﬂia lui Hristos
în faﬂa nefiﬂilor). Invitaﬂi-i pe misionari sæ prezinte pe scurt sau sæ descrie modul
în care îøi imagineazæ relatærile pe care le-au ales. Invitaﬂi doi sau trei misionari sæ
împærtæøeascæ ce øi-au imaginat. Rugaﬂi-i pe ceilalﬂi sæ relateze istorisirile øi sæ le
asocieze cu doctrinele într-una dintre lecﬂii. Citiﬂi Moroni 10:3 øi discutaﬂi despre
valoarea meditaﬂiei profunde asupra cunoaøterii spirituale.

Preøedintele de misiune
• Invitaﬂi-i pe misionari sæ-øi aducæ jurnalele de studiu la interviuri. Invitaﬂi-i sæ
împærtæøeascæ una dintre consemnæri cu dumneavoastræ.

• În timpul interviurilor, adresaﬂi una dintre urmætoarele întrebæri:
– Ce impresii aﬂi avut recent în timpul studiului scripturilor?
– Care este unul dintre principiile Evangheliei pe care vi l-a propovæduit recent
colegul dumneavoastræ?

– Ce capitol sau secﬂiune din acest manual v-a ajutat cel mai mult în ultimele
douæ sæptæmâni?

– Ce anume din studiul personal væ ajutæ cel mai mult sæ învæﬂaﬂi?
• Invitaﬂi-i pe misionari, în timpul conferinﬂelor de zonæ, sæ împærtæøeascæ træiri
semnificative pe care le-au avut în timpul studiului personal øi împreunæ cu
colegul.

• În timpul conferinﬂelor de zonæ, permiteﬂi misionarilor sæ împærtæøeascæ idei
pentru studiul personal.

• Împærtæøiﬂi misionarilor puncte de vedere pe care le-aﬂi avut în timpul studiului
dumneavoastræ personal. Împærtæøiﬂi consemnæri din jurnalul dumneavoastræ
de studiu øi din mærturia dumneavoastræ care sunt importante pentru studiul
Evangheliei.

• În mæsura în care puteﬂi, alæturaﬂi-væ misionarilor în timpul studiului împreunæ
cu colegul.

• În timpul interviurilor, invitaﬂi-i pe misionari sæ împærtæøeascæ unul dintre planurile
lecﬂiilor lor din cadrul lecﬂiilor misionare. Întrebaﬂi-i ce înseamnæ aceste doctrine
pentru ei.
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Ce studiez øi
propovæduiesc?

Note

L

ecﬂiile din acest capitol conﬂin doctrine esenﬂiale, principii øi porunci pe care trebuie
sæ le studiaﬂi, sæ le credeﬂi, sæ le iubiﬂi, sæ le propovæduiﬂi şi sæ le aplicaﬂi. Acestea
reprezintæ ceea ce profeﬂii øi apostolii din zilele noastre v-au îndrumat sæ predaﬂi. Ele
sunt organizate în aøa fel încât dumneavoastræ sæ puteﬂi sæ îi ajutaﬂi pe alﬂii sæ înﬂeleagæ
clar doctrinele lui Hristos.

• Mesajul restaurærii Evangheliei lui Isus Hristos
• Planul salværii
• Evanghelia lui Isus Hristos
• Poruncile
• Legi øi rânduieli
Predaﬂi primele patru lecﬂii înainte de botez. Asiguraﬂi-væ cæ cei cærora le predaﬂi
se calificæ pentru botez øi confirmare prin luarea øi ﬂinerea tuturor angajamentelor din
aceste lecﬂii.
Misionarii cu timp deplin conduc predarea lecﬂiilor de dinainte de botez având
ajutorul misionarilor de episcopie sau de ramuræ øi a altor membri. Dupæ botez, noilor
membri le sunt predate din nou primele patru lecﬂii, precum øi „Legi øi rânduieli.“
Conducætorii episcopiei hotæræsc dacæ misionarii episcopiei sau ramurii ori cei cu timp
deplin vor avea responsabilitatea de a se asigura cæ aceste lecﬂii vor fi predate, precum
øi durata de timp în care se vor implica misionarii cu timp deplin. Încurajaﬂi fiecare nou
membru sæ ﬂinæ toate angajamentele din aceste lecﬂii.
Ar trebui, de asemenea, sæ folosiﬂi aceste lecﬂii în studiul personal øi în cel fæcut
împreunæ cu colegul, în întâlnirile de district, precum øi în alte întruniri de instruire.
Atunci când studiaﬂi scripturile øi pæstraﬂi ca pe o comoaræ în gând doctrinele din aceste
lecﬂii, Spiritul væ va aræta la momentul potrivit ce va trebui sæ spuneﬂi øi sæ faceﬂi pentru
a-i ajuta pe alﬂii sæ primeascæ o mærturie a adeværului acestor învæﬂæturi.

Predica de pe munte, de Carl Bloch. Originalul se aflæ la capela din Frederiksborg Castle, Danemarca. Folosit cu permisiunea Frederiksborgmuseum. Reproducerea interzisæ.

Lecﬂiile din acest capitol sunt:
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Ca misionar, aveﬂi o mare responsabilitate de a propovædui din inimæ øi prin Spirit.
Prima Preøedinﬂie øi Cvorumul celor Doisprezece Apostoli au declarat: „Scopul nostru
este de a preda mesajul Evangheliei restaurate într-o manieræ care sæ permitæ Spiritului
sæ îndrume atât misionarii, cât øi pe cei cærora le propovæduiesc. Este esenﬂial sæ se înveﬂe
conceptele [lecﬂiilor], dar acestea nu trebuie sæ fie predate printr-o prezentare învæﬂatæ pe
dinafaræ. Misionarul ar trebui sæ se simtæ liber sæ foloseascæ propriile cuvinte aøa cum este
îndrumat de cætre Spirit. Nu trebuie sæ recite din memorie, ci sæ vorbeascæ din inimæ, cu
propriile cuvinte. S-ar putea sæ se abatæ de la ordinea lecﬂiilor, prin propovæduirea a ceea
ce primeøte prin inspiraﬂie, conform nevoilor simpatizantului. Vorbind din convingere
personalæ øi folosind propriile cuvinte, el ar trebui sæ depunæ mærturie despre adeværul
învæﬂæturilor sale.“ („Statement on Missionary Work“, First Presidency letter, 11 dec. 2002).
Atunci când dumneavoastræ øi colegul dumneavoastræ studiaﬂi aceste lecﬂii øi væ pregætiﬂi
sæ propovæduiﬂi, pæstraﬂi în minte aceste instrucﬂiuni. Asiguraﬂi-væ cæ predaﬂi toate
doctrinele din aceste lecﬂii.
Dacæ nu sunteﬂi îndrumaﬂi altfel de cætre Spirit, ar trebui sæ predaﬂi tot cuprinsul
fiecæreia dintre primele trei lecﬂii în ordinea în care acestea sunt scrise. Câteva dintre
porunci pot fi incluse atunci când este potrivit sau pot fi predate ca lecﬂii separate.
Fiecare lecﬂie pune în evidenﬂæ întrebærile pentru interviul de botez, angajamentele
øi doctrinele pe care trebuie sæ le propovæduiﬂi. Învæﬂaﬂi temeinic doctrinele. Concentraﬂi-væ toatæ atenﬂia asupra ajutærii acelora cærora le propovæduiﬂi, pentru ca ei sæ facæ øi
sæ ﬂinæ angajamentele. Folosiﬂi întrebærile pentru interviul de botez pentru a-i pregæti
pe cei cærora le predaﬂi pentru botez øi confirmare. Lecﬂiile cuprind, de asemenea,
idei pentru predare. Folosiﬂi aceste sugestii pentru a consolida modul în care væ
pregætiﬂi øi propovæduiﬂi.
Rolul memorærii
Memoraﬂi pasaje din scripturi pentru a le folosi în predare. Memoraﬂi ordinea punctelor doctrinare din fiecare dintre lecﬂiile misionare. Misionarii care învaﬂæ o limbæ stræinæ ar trebui sæ se
concentreze atunci când studiazæ limba asupra pregætirii pentru a preda lecﬂiile misionare. Ei ar
trebui sæ memoreze cuvinte de vocabular, fraze, exemple de propoziﬂii øi scurte pærﬂi din doctrinæ aøa cum apar ele în lecﬂie, dar numai dupæ ce acestea au cæpætat un înﬂeles pentru cel care
le predæ. Nu memoraﬂi lecﬂii întregi.
Predaﬂi într-un mod clar
La sfârøitul primelor trei lecﬂii este o listæ a cuvintelor care ar putea sæ nu fie familiare celor
cærora le predaﬂi. Învæﬂaﬂi sæ definiﬂi aceste cuvinte într-un mod simplu. Atunci când predaﬂi,
faceﬂi tot ce puteﬂi pentru ca mesajul sæ fie uøor de înﬂeles.
Studiul scripturilor
Ce sunteﬂi îndrumaﬂi sæ propovæduiﬂi?
Mosia 18:18-20

D&L 43:15-16

De ce trebuie sæ studiaﬂi doctrinele aflate în lecﬂii?
Alma 17:2-3
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Mesajul restaurærii
Evangheliei lui Isus Hristos

© 1991 Greg K. Olsen. Reproducerea interzisæ.

Note

Obiectivul dumneavoastræ
În timp ce propovæduiﬂi, pregætiﬂi-i pe simpatizanﬂii dumneavoastræ sæ îndeplineascæ cerinﬂele
pentru botez predate în Doctrinæ øi legæminte 20:37 øi cuprinse în întrebærile pentru interviul
de botez. Acest lucru poate fi realizat cel mai bine atunci când îi invitaﬂi pe simpatizanﬂii
dumneavoastræ sæ facæ øi sæ ﬂinæ angajamentele prezentate mai jos.
Întrebæri pentru interviul de botez
• Credeﬂi cæ Dumnezeu este Tatæl nostru Etern?
• Credeﬂi cæ Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Salvatorul øi Mântuitorul lumii?
• Credeﬂi cæ Biserica øi Evanghelia lui Isus Hristos au fost restaurate prin profetul Joseph Smith?
• Credeﬂi cæ [actualul preøedinte al Bisericii] este profet al lui Dumnezeu? Ce însemnætate are
acest lucru pentru dumneavoastræ?
Angajamente
• Veﬂi citi øi væ veﬂi ruga pentru a øti despre Cartea lui Mormon cæ este cuvântul lui Dumnezeu?
• Væ veﬂi ruga pentru a øti cæ Joseph Smith a fost profet?
• Veﬂi participa împreunæ cu noi la adunærile Bisericii în aceastæ duminicæ?
• Putem sæ stabilim o datæ pentru urmætoarea noastræ vizitæ?
• Alte porunci din lecﬂia 4 pe care alegeﬂi sæ le includeﬂi.

Dumnezeu este Tatæl nostru Ceresc iubitor
Dumnezeu este Tatæl nostru Ceresc. Noi suntem copiii Sæi. El are un trup din carne øi
oase care este glorificat øi perfect. El ne iubeøte. El plânge împreunæ cu noi atunci când
suferim øi se bucuræ atunci când facem ceea ce este drept. El vrea sæ comunice cu noi, iar
noi putem vorbi cu El prin rugæciuni sincere.
El ne-a dat aceastæ experienﬂæ de pe pæmânt pentru ca noi sæ învæﬂæm øi sæ creøtem
spiritual. Noi putem sæ arætæm iubirea noastræ faﬂæ de El prin alegerile pe care le facem
øi prin supunerea faﬂæ de poruncile Sale.
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Tatæl Ceresc, ne-a oferit nouæ, copiilor Sæi, o cale de a avea succes în aceastæ viaﬂæ øi de
a ne întoarce sæ træim în prezenﬂa Sa. Totuøi, trebuie sæ fim puri øi curaﬂi prin supunere
pentru a reuøi. Nesupunerea ne îndepærteazæ de El. Rolul principal în planul Tatælui
nostru îl are ispæøirea lui Isus Hristos. Ispæøirea a inclus suferinﬂa Sa din Grædina
Ghetsimani precum øi suferinﬂa øi moartea Sa pe cruce. Prin ispæøire noi putem fi eliberaﬂi
de povara pæcatelor noastre øi ne mærim credinﬂa øi puterea de a face faﬂæ încercærilor.
Credinﬂa despre Dumnezeu
Aflaﬂi ce înﬂelegere are fiecare persoanæ cæreia îi propovæduiﬂi în ceea ce priveøte convingerile
creøtine despre Dumnezeu. Mulﬂi oameni din ziua de azi ori nu au nici un concept referitor la
Dumnezeu ori au o percepere foarte referitor la divinitate.
Doi misionari din Cartea lui Mormon, Ammon øi Aaron, le-au propovæduit oamenilor care nu
aveau nici o învæﬂæturæ creøtinæ. Ei au propovæduit adeværuri simple øi i-au invitat pe simpatizanﬂii
lor sæ se roage. Lamoni øi tatæl sæu au fost convertiﬂi. Citiﬂi Alma 18:24-40 øi 22:4-23 øi
ræspundeﬂi la întrebærile de mai jos:
• Ce au propovæduit aceøti misionari despre natura lui Dumnezeu?
• Cum puteﬂi sæ urmaﬂi exemplul lor?
Studiul scripturilor
Care este natura lui Dumnezeu Tatæl øi a lui Isus Hristos?
1 Nefi 17:36
2 Nefi 9:6
Mosia 4:9
3 Nefi 12:48
3 Nefi 14:9-11

3 Nefi 27:13-22
D&L 38:1-3
D&L 130:22
Moise 1:39
Matei 5:48

Ioan 3:16-17
Faptele Apostolilor 17:27-29
Romani 8:16
Evrei 12:9
1 Ioan 4:7-9

Evanghelia binecuvânteazæ familii
Evanghelia restauratæ binecuvânteazæ øi ajutæ soﬂii øi soﬂiile, pærinﬂii øi copiii pe
mæsuræ ce se stræduiesc sæ aibæ relaﬂii mai trainice øi putere spiritualæ în familiile
lor. Aceste binecuvântæri sunt disponibile acum øi în eternitate Evanghelia lui Isus
Hristos oferæ ajutor cu privire la nelæmuririle øi încercærile actuale.
Deoarece familiile sunt rânduite de Dumnezeu, ele reprezintæ cea mai importantæ
unitate socialæ pentru timp øi eternitate. Dumnezeu a instituit familiile pentru a aduce
fericire copiilor Sæi, pentru a le permite sæ înveﬂe principii corecte într-o atmosferæ
iubitoare øi pentru a-i pregæti pentru viaﬂa eternæ. Cæminul este locul ideal pentru a
propovædui, învæﬂa øi pune în practicæ principiile Evangheliei lui Isus Hristos. Un cæmin
întemeiat pe principiile Evangheliei va fi un loc de refugiu øi siguranﬂæ. Va fi un loc unde
Spiritul Domnului va putea ræmâne, binecuvântând membrii familiei cu pace, bucurie øi
fericire. Prin profeﬂii din toate timpurile, incluzându-l pe cel actual, Dumnezeu a revelat
planul Sæu de fericire pentru indivizi øi familii.

Tatæl Ceresc reveleazæ Evanghelia Sa în fiecare dispensaﬂie
Un mod important prin care Dumnezeu îøi aratæ dragostea Sa faﬂæ de noi, este acela de
a chema profeﬂi, cærora le este datæ preoﬂia – puterea øi autoritatea datæ omului pentru a
acﬂiona în numele lui Dumnezeu pentru salvarea copiilor Sæi. Profeﬂii învaﬂæ Evanghelia
lui Isus Hristos prin revelaﬂie. Ei, la rândul lor, propovæduiesc Evanghelia altora øi depun
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mærturie cæ Isus Hristos este Salvatorul øi Mântuitorul. Învæﬂæturile profeﬂilor se gæsesc în
cærﬂi sfinte numite scripturi.
Planul Tatælui nostru pentru noi de a avea succes în aceastæ viaﬂæ øi de a ne întoarce
sæ træim alæturi de El, este numit Evanghelia lui Isus Hristos, având ca punct central în
acest plan ispæøirea lui Isus. Prin ispæøirea lui Isus Hristos, noi putem primi viaﬂa
eternæ dacæ exercitæm credinﬂa în Isus Hristos, dacæ ne pocæim, dacæ suntem botezaﬂi
prin scufundare pentru iertarea pæcatelor, dacæ primim darul Duhului Sfânt øi înduræm
pânæ la sfârøit „Aceasta este calea; øi nu este nici o altæ cale øi nici un alt nume dat sub
cer prin care omul sæ poatæ fi salvat în împæræﬂia lui Dumnezeu. Øi acum, aceasta este
doctrina lui Hristos“ (2 Nefi 31:21). Toﬂi oamenii au darul libertæﬂii de a alege, care
include libertatea de a accepta sau de a respinge Evanghelia aøa cum este propovæduitæ
de profeﬂi øi apostoli. Aceia care aleg sæ se supunæ sunt binecuvântaﬂi, dar aceia care
ignoræ, care resping sau schimbæ Evanghelia nu primesc binecuvântærile promise de
Dumnezeu.
De câte ori oamenii aleg sæ nu ia în considerare, sæ nu se supunæ ori sæ schimbe vreun
principiu sau rânduialæ, de câte ori îi resping pe profeﬂii Domnului sau nu reuøesc sæ
îndure în credinﬂæ, ei se depærteazæ de Dumnezeu øi încep sæ træiascæ într-un întuneric
spiritual. În cele din urmæ aceasta duce la o stare numitæ apostazie. Când apostazia
apare la scaræ largæ, Dumnezeu îøi retrage autoritatea preoﬂiei Sale de a propovædui øi
de a administra rânduielile Evangheliei
În istoria vremurilor biblice s-au
consemnat multe situaﬂii în care Dumnezeu
a vorbit cu profeﬂii, precum øi relatæri
despre situaﬂii în care se vorbeøte despre
apostazie. Pentru a sfârøi fiecare perioadæ
de apostazie generalæ, Dumnezeu a arætat
dragostea Lui pentru copiii Sæi numind
un alt profet øi dându-i autoritatea preoﬂiei
de a restaura øi propovædui din nou
Evanghelia lui Isus Hristos. În esenﬂæ,
profetul acﬂioneazæ ca un administrator
care are grijæ de întreaga casæ a lui
Dumnezeu aici, pe pæmânt. Asemenea perioade de timp conduse cu responsabilitate
profeticæ sunt numite dispensaﬂii.
Dumnezeu a revelat Evanghelia lui Isus Hristos lui Adam øi i-a dat autoritatea preoﬂiei.
Adam a fost primul profet de pe pæmânt. Prin revelaﬂie, Adam a învæﬂat despre relaﬂia
personalæ dintre omenire øi Dumnezeu Tatæl, Fiul Sæu Isus Hristos øi Duhul Sfânt, despre
ispæøirea øi învierea lui Isus Hristos øi despre primele principii øi rânduieli ale Evangheliei.
Adam øi Eva i-au învæﬂat pe copiii lor aceste adeværuri øi i-au încurajat sæ îøi mæreascæ
credinﬂa øi sæ træiascæ în acord cu Evanghelia în toate aspectele vieﬂii lor. Dupæ Adam au
urmat alﬂi profeﬂi, dar peste timp, urmaøii lui Adam au respins Evanghelia øi au cæzut în
apostazie, alegând sæ nu træiascæ în dreptate.
Astfel a început modelul de dispensaﬂii profetice care ocupæ un spaﬂiu larg în istoria
scrisæ a Vechiului Testament. Tatæl Ceresc a revelat Evanghelia Sa prin comunicare directæ
cu profeﬂi ca Noe, Avraam øi Moise. Fiecare profet a fost chemat de Dumnezeu pentru a
începe o nouæ dispensaﬂie a Evangheliei. Fiecæruia dintre aceøti profeﬂi, Dumnezeu i-a
conferit autoritatea preoﬂiei øi i-a revelat adeværuri eterne. Din nefericire, în fiecare
dispensaﬂie oamenii se folosesc de libertatea de a alege pentru a alege sæ respingæ
Evanghelia øi cad în apostazie.

Note
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Profeﬂi
Note

Aflaﬂi ce cunoøtinﬂe are persoana cæreia îi propovæduiﬂi cu privire la profeﬂi. În multe culturi, sunt
oameni care cred cæ persoane sfinte sau inspirate primesc o formæ de îndrumare øi indicaﬂii de
la divinitate. Totuøi, nu toate persoanele care primesc inspiraﬂie sunt profeﬂi ai lui Dumnezeu
aøa cum sunt aceøtia definiﬂi în Evanghelia restauratæ. Explicaﬂi clar cæ Dumnezeu întemeiazæ
împæræﬂia Sa de pe pæmânt chemând un profet care sæ stabileascæ o nouæ dispensaﬂie. El îi
dæ acelui profet autoritatea preoﬂiei. Profetul îi ajutæ apoi pe oameni sæ înﬂeleagæ relaﬂia lor cu
divinitatea, inclusiv modul în care sæ obﬂinæ viaﬂa eternæ prin Evanghelia lui Isus Hristos.
Poate væ întrebaﬂi în ce mæsuræ sunt relevante dispensaﬂiile Evangheliei atunci când propovæduiﬂi
oamenilor care nu au o educaﬂie sau o culturæ creøtinæ. Dar veﬂi afla cæ relatând pe scurt istoria
dispensaﬂiilor Evangheliei, îi puteﬂi ajuta pe oameni sæ înﬂeleagæ cæ Dumnezeu îi iubeøte pe copiii
Sæi øi cæ El este acelaøi, ieri, azi øi-n totdeauna.
Studiul scripturilor
Profeﬂi
Iacov 4:4, 6
Mosia 8:13-18

Faptele apostolilor 10:34-43

Amos 3:7

Dispensaﬂii
D&L 136:36-38
Moise 5:4-12, 55-59

Moise 8:19-30

Ghid pentru scripturi, „Dispensaﬂie“

Slujirea pe pæmânt a Salvatorului
Cu câteva sute de ani înainte de naøterea lui Isus Hristos, oamenii au cæzut din nou în
apostazie. Dar când Salvatorul øi-a început slujirea în viaﬂa muritoare, El a întemeiat din
nou Biserica Sa pe pæmânt.
Tatæl Ceresc a trimis pe unicul Sæu Fiu pe pæmânt pentru a ispæøi pentru pæcatele întregii omeniri øi pentru a birui moartea: „Fiindcæ atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, cæ a
dat pe singurul lui Fiu... ca lumea sæ fie mântuitæ prin El“ (Ioan 3:16-17). Tatæl nostru
Ceresc L-a trimis pe Fiul Sæu, Isus Hristos, pentru ca sæ ia asupra Lui, prin suferinﬂa Sa,
pæcatele tuturor acelor care vor træi pe acest pæmânt øi pentru ca sæ biruie moartea fizicæ.
Salvatorul a fæcut un infinit sacrificiu ispæøitor pentru ca, dacæ avem credinﬂæ în El, dacæ
ne pocæim, suntem botezaﬂi, primim Duhul Sfânt øi înduræm pânæ la sfârøit, sæ putem
primi iertare pentru pæcatele noastre øi sæ intræm pe calea care ne va conduce spre viaﬂa
eternæ în prezenﬂa lui Dumnezeu øi s-o urmæm (vezi 2 Nefi 31:13-21).
În timpul slujirii Sale
pæmântene, Salvatorul a propovæduit Evanghelia Sa øi a
înfæptuit multe miracole. El a
chemat doisprezece bærbaﬂi
pentru a fi apostolii Sæi øi Øi-a
aøezat mâinile pe capetele lor
pentru a le conferi autoritatea
preoﬂiei. El a organizat Biserica
Sa, a împlinit profeﬂii øi a fost respins øi ræstignit. Dar ce este mai important, El a dus la
bun sfârøit ispæøirea. Fiul lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos, a dus la bun sfârøit tot
ceea ce L-a trimis Tatæl Sæu Ceresc sæ facæ.
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Înainte de moartea øi învierea Sa, Salvatorul a dat apostolilor Sæi autoritatea de a
propovædui Evanghelia Sa, de a efectua rânduielile salværii øi de a întemeia Biserica Sa
în lume.

Note

Studiul scripturilor
Articolele de credinﬂæ 1:5
Matei 10:1-10

Luca 6:13
Ioan 15:16

Evrei 5:4

Marea apostazie
Dupæ moartea lui Isus Hristos, oameni nedrepﬂi i-au persecutat pe apostoli øi pe membrii
Bisericii øi i-au omorât pe mulﬂi dintre ei. Odatæ cu moartea apostolilor, cheile preoﬂiei øi
autoritatea preoﬂiei de a prezida au fost luate de pe pæmânt. Apostolii au pæstrat întocmai
doctrinele Evangheliei øi au menﬂinut ordinea øi standardul de demnitate pentru membrii
Bisericii. Færæ apostoli, cu timpul, doctrinele au fost denaturate øi au fost fæcute schimbæri
neautorizate în organizarea Bisericii øi a rânduielilor preoﬂiei, cum ar fi botezul øi conferirea
darului Duhului Sfânt.
Færæ revelaﬂie øi autoritatea preoﬂiei, oamenii s-au bazat pe înﬂelepciunea omeneascæ
pentru a înﬂelege scripturile, principiile øi rânduielile Evangheliei lui Isus Hristos. Idei
false au fost propovæduite ca adeværuri. S-a pierdut mult din cunoaøterea adeværatului
caracter øi a naturii lui Dumnezeu Tatæl, Fiului Sæu Isus Hristos øi a Duhului Sfânt.
Doctrinele credinﬂei în Isus Hristos: pocæinﬂa, botezul øi darul Duhului Sfânt au fost
schimbate sau uitate. Autoritatea preoﬂiei, datæ apostolilor lui Hristos, nu mai era
prezentæ pe pæmânt. Aceastæ apostazie a dus, în cele din urmæ, la apariﬂia multor biserici.
Dupæ secole de întuneric spiritual, bærbaﬂii øi femeile care au cæutat adeværul cu
dârzenie au protestat împotriva practicilor religioase de atunci. Ei au înﬂeles cæ multe
dintre doctrinele øi rânduielile Evangheliei fuseseræ schimbate sau pierdute. Ei au cæutat
o luminæ spiritualæ mai mare øi mulﬂi au vorbit despre nevoia restaurærii adeværului.
Totuøi, ei nu au pretins cæ au fost chemaﬂi de Dumnezeu sæ fie profeﬂi. În schimb, ei au
încercat sæ reformeze învæﬂæturile øi practicile care credeau cæ au fost schimbate sau
denaturate. Eforturile lor au condus la organizarea multor biserici protestante. Aceastæ
reformare a avut ca rezultat o accentuare sporitæ a libertæﬂii religioase, care a deschis
calea spre restaurarea finalæ.
Apostolii Salvatorului au prevestit aceastæ apostazie universalæ. Ei au prevestit øi cæ
Evanghelia lui Isus Hristos øi Biserica Sa vor fi restaurate încæ o datæ pe pæmânt.
Studiul scripturilor
1 Nefi 13
2 Nefi 26:20-21
2 Nefi 28
4 Nefi 1:27
D&L 86:1-3
Matei 24:9-11
Marcu 12:1-9
Faptele apostolilor 3:19-21

Faptele apostolilor 20:28-30
Galateni 1:6-9
2 Tesaloniceni 2:1-12
(TJS versetele 2, 3, 7-9)
1 Timotei 4:1-3
2 Timotei 4:3-4
2 Petru 2:1-2
Amos 8:11-12

Ghid pentru scripturi, „Apostazie“
Fideli credinﬂei, „Apostazie“, pag. 13-14
Our Search for Happiness, pag. 23-32
Jesus the Christ, capitolul 40,
„The Long Night of Apostasy“
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Marea apostazie
Note

Simpatizanﬂii trebuie sæ înﬂeleagæ cæ, dupæ moartea lui Isus Hristos øi a apostolilor Sæi, a
apærut o apostazie universalæ. Dacæ nu ar fi avut loc nici o apostazie, nu ar fi fost nevoie de
o restaurare. Dupæ cum un diamant aøezat pe o bucatæ de catifea neagræ pare mai strælucitor,
tot aøa restaurarea este în contrast izbitor cu trecutul întunecat al marii apostazii. Dupæ cum
sunteﬂi îndrumaﬂi de Spirit, propovæduiﬂi simpatizanﬂilor despre marea apostazie prezentând
detalii potrivit cu nevoile øi situaﬂiile lor. Scopul dumneavoastræ este de a-i ajuta sæ înﬂeleagæ
necesitatea restaurærii Evangheliei lui Isus Hristos.
Indicatori cheie
• Biserica lui Isus Hristos este clæditæ pe temelia apostolilor øi a profeﬂilor (vezi Efeseni 2:19-20;
4:11-14). Aceøti conducætori au autoritatea divinæ a preoﬂiei. Ei conduc treburile Bisericii prin
revelaﬂie. Ei menﬂin puritatea doctrinaræ, autorizeazæ administrarea rânduielilor øi cheamæ preoﬂi
øi conferæ altora autoritatea preoﬂiei.
• Oamenii L-au respins øi L-au omorât pe Isus Hristos øi pe apostolii Sæi (vezi Matei 24:9; 1 Nefi
11:32-34; 2 Nefi 27:5). Odatæ cu moartea apostolilor, autoritatea preoﬂiei de a prezida nu mai
era prezentæ în Bisericæ. Ca urmare, nu a mai existat autoritatea de a conferi Duhul Sfânt sau
de a efectua alte rânduieli salvatoare. Revelaﬂia a încetat, iar doctrina a fost denaturatæ.
• Chiar øi înainte de moartea apostolilor, au apærut multe conflicte cu privire la doctrinæ.
Imperiul roman, care la început i-a persecutat pe creøtini, a adoptat mai târziu creøtinismul.
Întrebæri importante cu privire la religie au primit ræspunsuri în consilii. Doctrinele simple øi
rânduielile propovæduite de Salvator au fost dezbætute øi schimbate conform filozofiilor
lumeøti (vezi Isaia 24:5). Acestea au schimbat literalmente scripturile, scoﬂând doctrinele
simple øi preﬂioase din ele (vezi 1 Nefi 13:26-40). Au format crezuri sau declaraﬂii despre
credinﬂæ, bazate pe o doctrinæ falsæ øi schimbatæ (vezi Joseph Smith – Istorie 1:19). Din
cauza mândriei, unii au aspirat la poziﬂii cu influenﬂæ (vezi 3 Ioan 1:9-10). Oamenii au
acceptat aceste idei false øi au onorat faløi învæﬂætori care propovæduiau doctrine pe
placul oamenilor în locul adeværului divin (vezi 2 Timotei 4:3-4).
• De-a lungul istoriei, mulﬂi oameni au crezut sincer în idei øi în doctrine false. Ei au preaslævit
conform luminii pe care o aveau øi au primit ræspunsuri la rugæciuni. Totuøi ei sunt „împiedicaﬂi
sæ gæseascæ adeværul doar pentru cæ nu øtiu unde sæ-l gæseascæ“ (D&L 123:12).
• Prin urmare, era nevoie de o restaurare, nu de o reformare. Autoritatea preoﬂiei nu a continuat
într-o linie succesoralæ neîntreruptæ de la apostolul Petru. A reforma înseamnæ a schimba
ceva ce existæ deja; a restaura înseamnæ a aduce ceva înapoi la forma originalæ. Astfel,
restaurarea autoritæﬂii preoﬂiei prin mesageri divini a fost singura cale posibilæ de a birui
marea apostazie.

Restaurarea Evangheliei lui Isus Hristos prin Joseph Smith
Atunci când a fost momentul potrivit, Tatæl Ceresc Øi-a întins cu dragoste mâna
spre copiii Sæi. El a chemat un tânær pe nume Joseph Smith sæ fie profet. Prin el a
fost restauratæ pe pæmânt plenitudinea Evangheliei lui Isus Hristos.
Joseph Smith a træit în Statele Unite, care era probabil la acea datæ, singura ﬂaræ care
se bucura de libertatea religioasæ. Era o perioadæ de mare efervescenﬂæ religioasæ în estul
Statelor Unite. Membrii familiei sale erau foarte religioøi øi cæutau permanent adeværul.
Dar mulﬂi predicatori pretindeau cæ deﬂineau adeværata Evanghelie. Joseph dorea „sæ
[øtie] care dintre toate confesiunile era adeværatæ“ (Joseph Smith – Istorie 1:18). Biblia
propovæduia cæ era „un singur Domn, o siguræ credinﬂæ, un singur botez“ (Efeseni 4:5).
Jospeh a frecventat diferite biserici, dar era încæ nedumerit, neøtiind cærei biserici sæ i se
alæture. El a scris mai târziu:
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„Aøa de mare era confuzia øi cearta dintre diferitele credinﬂe, încât era imposibil pentru
o persoanæ tânæræ, aøa cum eram eu... sæ ajungæ la o concluzie certæ referitoare la cine
avea dreptate øi cine nu... În mijlocul acestui ræzboi de cuvinte øi al tumultului de opinii,
îmi spuneam deseori: Ce este de fæcut? Care dintre toate aceste grupæri are dreptate; sau,
greøesc ele toate laolaltæ? Dacæ una dintre ele are dreptate, care este aceasta øi cum pot so recunosc?“ (Joseph Smith – Istorie 1:8, 10).
În timp ce Joseph cæuta adeværul printre diferitele credinﬂe, øi-a îndreptat atenﬂia spre
Biblie pentru îndrumare. El a citit: „Dacæ vreunuia dintre voi îi lipseøte înﬂelepciunea, s-o
cearæ de la Dumnezeu, care dæ tuturor cu mânæ largæ øi færæ mustrare, øi ea îi va fi datæ“
(Iacov 1:5). Datoritæ acestui pasaj, Joseph s-a hotærât sæ-L întrebe pe Dumnezeu ce ar
trebui sæ facæ. În primævara anului 1820, el a mers într-o dumbravæ din apropiere øi a
îngenuncheat în rugæciune. El a descris experienﬂa avutæ:
„Am væzut un stâlp de luminæ exact deasupra capului meu, mai luminos ca strælucirea
soarelui, care a coborât treptat pânæ când a stat deasupra mea... Când lumina s-a oprit
asupra mea, am væzut douæ Personaje, ale cæror strælucire øi slavæ întreceau orice descriere
øi care stæteau deasupra mea, în aer. Unul dintre Ele mi-a vorbit, chemându-mæ pe nume,
øi a spus, arætând cætre celælalt: Acesta este Fiul Meu Iubit. Ascultæ-L!“ (Joseph Smith –
Istorie 1:16-17).
În aceastæ viziune, Dumnezeu Tatæl øi Fiul
Sæu, Isus Hristos, i-au apærut lui Joseph Smith.
Salvatorul i-a spus lui Joseph sæ nu se alæture nici
unei biserici, pentru cæ „toate erau greøite“ øi cæ
„toate crezurile lor erau lucruri abominabile“. El a
afirmat: „Ei se apropie de mine cu buzele lor, dar
inimile lor sunt departe de Mine; ei propovæduiesc
ca doctrine poruncile oamenilor, având o formæ de
evlavie, dar ei neagæ puterea ei“ (Joseph Smith –
Istorie 1:19). Deøi mulﬂi oameni buni credeau
în Hristos øi încercau sæ înﬂeleagæ øi sæ propovæduiascæ Evanghelia Sa, ei nu aveau plinætatea
adeværului sau autoritatea preoﬂiei de a boteza øi
de a efectua alte rânduieli necesare salværii. Ei au
moøtenit o stare de apostazie, prin faptul cæ fiecare
generaﬂie era influenﬂatæ de ceea ce se transmitea de la generaﬂia precedentæ incluzând
schimbæri în doctrinæ øi în rânduieli, cum ar fi botezul. Aøa cum a fæcut cu Adam, Noe,
Avraam, Moise øi alﬂi profeﬂi, Dumnezeu l-a chemat pe Joseph Smith pentru a fi profetul
prin care plenitudinea Evangheliei a fost restauratæ pe pæmânt.
Dupæ apariﬂia Tatælui øi a Fiului, alﬂi mesageri cereøti sau îngeri au fost trimiøi la Joseph
Smith øi la tovaræøul sæu, Oliver Cowdery. Ioan Botezætorul a apærut øi le-a conferit lui
Joseph Smith øi Oliver Cowdery preoﬂia lui Aaron, care include autoritatea de a efectua
rânduiala botezului. Petru, Iacov øi Ioan (trei dintre primii apostoli ai lui Hristos) au apærut
øi le-au conferit preoﬂia lui Melhisedec lui Joseph Smith øi Oliver Cowdery, restaurând
aceeaøi autoritate datæ în vechime apostolilor lui Hristos. Odatæ cu autoritatea preoﬂiei,
Joseph Smith a primit îndrumarea de a organiza Biserica lui Isus Hristos din nou pe
pæmânt. Prin el, Isus Hristos a chemat doisprezece apostoli.
Perioada în care træim noi este numitæ de profeﬂii din Biblie ultimele zile, zilele din
urmæ sau dispensaﬂia plenitudinii timpurilor. Este perioada de timp chiar dinaintea celei

Note
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Note

de-a Doua Veniri a lui Isus Hristos. Este ultima dispensaﬂie. De aceea Biserica se numeøte
Biserica lui Isus Hristos a Sfinﬂilor din Zilele din Urmæ.
Un profet în viaﬂæ conduce Biserica astæzi. Acest profet, preøedintele Bisericii lui Isus
Hristos a Sfinﬂilor din Zilele din Urmæ, este succesorul autorizat al lui Joseph Smith. El øi
apostolii din prezent au autoritatea primitæ de la Isus Hristos într-un øir neîntrerupt de
rânduiri prin Joseph Smith.
Memoraﬂi Jospeh Smith – Istorie 1:16-17
Memoraﬂi descrierea lui Joseph Smith despre momentul în care I-a væzut pe Tatæl øi Fiul (Joseph
Smith – Istorie 1:16-17) øi fiﬂi mereu pregætiﬂi sæ descrieﬂi Prima Viziune folosind propriile sale
cuvinte. Nu væ græbiﬂi atunci când o prezentaﬂi. Depuneﬂi o mærturie sinceræ arætând cæ øtiﬂi cæ
este adeværatæ. Nu ezitaﬂi sæ explicaﬂi cum aﬂi ajuns sæ øtiﬂi cæ este adeværatæ. Invitaﬂi-væ colegul
sæ facæ acelaøi lucru.
Depuneﬂi-væ mærturia
O parte importantæ a îndatoririi misionare este de a depune mærturie despre actualul profet øi
preøedinte al Bisericii.
Studiul scripturilor
2 Nefi 3
D&L 112:30
Efeseni 1:10

Efeseni 4:5
Iacov 1:5

Broøura, Mærturia profetului
Joseph Smith

Cartea lui Mormon: un alt testament al lui Isus Hristos
Øtiind cæ îndoiala, neîncrederea øi informarea
greøitæ vor ræmâne dupæ secole de întuneric, Tatæl
nostru Ceresc iubitor a scos la ivealæ un volum
strævechi de scripturæ sfântæ comparabil cu Biblia,
care conﬂine plenitudinea Evangheliei nepieritoare
a lui Isus Hristos. Acest volum de scripturæ sfântæ
oferæ dovezi convingætoare cæ Joseph Smith este
un profet adeværat al lui Dumnezeu. Aceastæ
cronicæ este Cartea lui Mormon: un alt testament
al lui Isus Hristos.
Joseph Smith a fost îndrumat de un mesager
ceresc, pe nume Moroni, spre un deal unde
fuseseræ ascunse timp de secole plæci de aur.
Aceste plæci de aur conﬂin scrierile unor profeﬂi în
care se relateazæ despre prezenﬂa lui Dumnezeu
în vieﬂile unora dintre locuitorii din vechime ai
Americii. Joseph Smith a tradus conﬂinutul acestor plæci prin puterea lui Dumnezeu.
Profeﬂii din Cartea lui Mormon øtiau despre misiunea Salvatorului øi au propovæduit
Evanghelia Sa. Dupæ învierea Sa, Hristos a apærut acestor oameni. El le-a propovæduit
Evanghelia Sa øi a întemeiat Biserica Sa. Cartea lui Mormon dovedeøte cæ „Dumnezeu
inspiræ oamenii øi îi cheamæ la lucrarea Lui sfântæ în aceastæ epocæ øi în aceastæ generaﬂie,
la fel ca în generaﬂiile din vechime“ (D&L 20:11). Pentru ca o persoanæ sæ øtie despre
Cartea lui Mormon cæ este adeværatæ, trebuie sæ citeascæ, sæ mediteze øi sæ se roage cu
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privire la aceasta. Cel care cautæ sincer adeværul va simﬂi în scurt timp despre Cartea lui
Mormon cæ este cuvântul lui Dumnezeu.
Citirea, meditarea øi rugæciunea cu privire la Cartea lui Mormon sunt necesare pentru
o convertire deplinæ. Cei care încep citeascæ pentru prima datæ din Cartea lui Mormon fac
paøi importanﬂi spre a ajunge sæ øtie cæ Joseph Smith este un profet al lui Dumnezeu øi cæ
Biserica adeværatæ a fost restauratæ pe pæmânt.

Note

Folosiﬂi Cartea lui Mormon pentru a confirma adeværul restaurærii
Urmeazæ un exemplu despre ce aﬂi putea spune atunci când prezentaﬂi Cartea lui Mormon:
„Dumnezeu îi iubeøte pe copiii Sæi øi de aceea a oferit o cale convingætoare de a confirma
adeværul despre ceea ce am spus noi. Este Cartea lui Mormon. Veﬂi citi, væ rugæm, ultimele
douæ paragrafe din introducerea cærﬂii?“.
Explicaﬂi cu atenﬂie înﬂelesul fiecærui concept din ambele paragrafe øi invitaﬂi simpatizantul sæ-øi
ia angajamentul cæ va citi fragmente din Cartea lui Mormon øi cæ va pune în practicæ principiile
descrise în aceste douæ paragrafe.
Atunci când prezentaﬂi Cartea lui Mormon unei persoane, este bine sæ îi arætaﬂi un exemplar, sæ
faceﬂi un rezumat al conﬂinutului øi sæ împærtæøiﬂi unul sau douæ pasaje care au însemnætate
pentru dumneavoastræ sau care sæ aibæ însemnætate pentru ea.
Studiul scripturilor
Pagina de titlul din Cartea lui Mormon

D&L 1:17-23

Introducerea la Cartea lui Mormon,
paragrafele 1-7

D&L 20:5-12

Jospeh Smith – Istorie 1:27-64.

Rugaﬂi-væ pentru a cunoaøte adeværul prin Duhul Sfânt
Acest mesaj al restaurærii ori este adeværat ori
nu este. Putem øti cæ este adeværat prin Duhul
Rugæciunea
Sfânt, aøa cum este promis în Moroni 10:3-5.
• Ne adresæm Tatælui nostru
Dupæ ce a citit øi a meditat asupra mesajului din
Ceresc („Tatæl nostru care
Cartea lui Mormon, oricine doreøte sæ cunoascæ
eøti în cer...“).
adeværul trebuie sæ-L întrebe în rugæciune pe
• Exprimæm sentimentele din
Tatæl nostru Ceresc, în numele lui Isus Hristos,
inima noastræ (recunoøtinﬂæ,
dacæ este adeværat. Pentru a face acest lucru, noi
întrebæri, cereri de a primi
ne adresæm Tatælui nostru Ceresc. Îi mulﬂumim
confirmarea despre Cartea lui
pentru binecuvântærile noastre øi-L rugæm sæ
Mormon cæ este adeværatæ øi
øtim cæ mesajul din Cartea lui Mormon este
aøa mai departe).
adeværat. Nimeni nu poate afla adeværuri
• Încheiem („În numele Lui Isus
spirituale færæ rugæciune.
Hristos, amin“).
Ca ræspuns la rugæciunile noastre, Duhul
Sfânt ne va propovædui adeværul prin
sentimentele noastre øi prin gânduri. Sentimentele care vin de la Duhul Sfânt sunt
puternice, dar, de asemenea, sunt de obicei calme øi liniøtite. Atunci când începem sæ
simﬂim cæ ceea ce învæﬂæm este adeværat, vom dori sæ øtim tot ce putem despre restaurare.
Cunoaøterea faptului cæ este adeværatæ Cartea lui Mormon ne conduce spre înﬂelegerea
cæ Joseph Smith a fost chemat sæ fie profet øi cæ Evanghelia lui Isus Hristos a fost
restauratæ prin el.
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Rugæciunea
Note

Deøi rugæciunea joacæ un rol în multe religii øi culturi, ea este rareori consideratæ un mijloc de
comunicare directæ, în dublu sens, între Dumnezeu øi om. Ajutaﬂi-i pe cei cærora le predaﬂi sæ
înﬂeleagæ cæ pot vorbi despre sentimentele din inimile lor în rugæciune. Demonstraﬂi acest lucru
prin modul în care væ rugaﬂi atunci când începeﬂi sau încheiaﬂi o lecﬂie. Folosiﬂi un limbaj simplu
pe care sæ-l poatæ folosi øi ei atunci când se roagæ. Ajutaﬂi-i sæ înﬂeleagæ cæ Tatæl nostru Ceresc
va ræspunde rugæciunilor lor, de obicei prin sentimentele din inimæ øi gândurile din mintea lor.
Dacæ sunt sinceri øi doresc cu adeværat sæ øtie dacæ Dumnezeu îi ascultæ, El le va ræspunde.
Invitaﬂi-l pe capul familiei sæ spunæ o rugæciune stând în genunchi la sfârøitul lecﬂiei.
Studiul scripturilor
Alma 5:45-46
D&L 8:2-3

Ioan 14:26

Introducerea la Cartea lui Mormon,
paragrafele 8-9

Invitaﬂia de a se boteza
În timpul acestei sau oricærei alte lecﬂii, nu ezitaﬂi sæ îi invitaﬂi pe oameni sæ fie botezaﬂi øi
confirmaﬂi.
Pentru a pregæti oamenii pentru invitaﬂia de a fi botezaﬂi øi confirmaﬂi, depuneﬂi des mærturie
despre cât este de important ca toﬂi oamenii sæ fie botezaﬂi de cineva care are autoritate, sæ
primeascæ iertarea pæcatelor øi minunatul dar al Duhului Sfânt. Aﬂi putea spune: „Atunci când
Domnul væ va ræspunde rugæciunilor øi veﬂi simﬂi cæ acest mesaj este adeværat, veﬂi urma
exemplul lui Isus Hristos de a væ boteza?“.
Invitaﬂia de a se boteza øi confirma trebuie sæ fie claræ øi directæ: „Veﬂi urma exemplul lui Isus
Hristos prin a fi botezat(æ) de cineva care deﬂine autoritatea preoﬂiei lui Dumnezeu? Noi vom
avea o ceremonie de botez pe (data). Væ veﬂi pregæti pentru a fi botezat(æ) la acea datæ?“.
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Idei pentru predare
Note
Aceastæ secﬂiune cuprinde idei pe care le puteﬂi folosi atunci când væ pregætiﬂi øi
când predaﬂi aceastæ lecﬂie. Prin rugæciune, urmaﬂi Spiritul atunci când decideﬂi
cum sæ folosiﬂi aceste idei. Adæugaﬂi ideile pe care le selectaﬂi la planul lecﬂiei
dumneavoastræ. Nu uitaﬂi cæ aceste idei sunt sugestii – nu cerinﬂe – menite sæ
væ ajute sæ veniﬂi în întâmpinarea nevoilor acelora cærora le propovæduiﬂi.

Plan pentru o lecﬂie scurtæ (3-5 minute)
Dupæ ce a fost pierdutæ timp de secole, Evanghelia lui Isus Hristos a
fost restauratæ pe pæmânt de Tatæl nostru Ceresc iubitor printr-un profet
în viaﬂæ. Cartea lui Mormon este dovada acestui lucru. O puteﬂi ﬂine în
mâinile dumneavoastræ. O puteﬂi citi, puteﬂi medita asupra felului în care
mesajul din carte væ poate îmbunætæﬂi viaﬂa øi væ puteﬂi ruga pentru a øti
cæ mesajul este cuvântul lui Dumnezeu.

• Dumnezeu este Tatæl nostru Ceresc iubitor
• Evanghelia binecuvânteazæ familiile
• Tatæl Ceresc reveleazæ Evanghelia Sa în fiecare dispensaﬂie
• Slujirea pæmânteanæ a Salvatorului
• Marea apostazie
• Restaurarea Evangheliei lui Isus Hristos prin Joseph Smith
• Cartea lui Mormon: un alt testament al lui Isus Hristos
• Rugaﬂi-væ pentru a cunoaøte adeværul prin Duhul Sfânt
Angajamente:
• Veﬂi citi øi væ veﬂi ruga pentru a øti despre Cartea lui Mormon cæ
este cuvântul lui Dumnezeu?

• Væ veﬂi ruga pentru a øti cæ Joseph Smith a fost profet?
• Veﬂi participa împreunæ cu noi la adunærile Bisericii în aceastæ
duminicæ?

• Putem sæ stabilim o datæ pentru urmætoarea noastræ vizitæ?
• Porunci din lecﬂia 4 pe care alegeﬂi sæ le includeﬂi.

Plan pentru o lecﬂie de duratæ medie (10-15 minute)
Mesajul nostru este remarcabil øi simplu. Dumnezeu este Tatæl nostru.
Noi suntem copiii Sæi. Noi facem parte din familia Sa. El ne iubeøte. De la
începutul lumii, El a urmat un model de iubire øi grijæ. De multe ori El a
arætat iubire prin revelarea Evangheliei lui Isus Hristos astfel încât copiii
Sæi sæ poatæ øti cum sæ se întoarcæ la El. El a revelat-o profeﬂilor ca
Adam, Noe, Avraam øi Moise. Dar oamenii au ales în repetate rânduri
sæ respingæ aceastæ Evanghelie. În urmæ cu douæ mii de ani, Însuøi
Isus Hristos a propovæduit Evanghelia Sa øi Øi-a întemeiat Biserica. De
necrezut, dar oamenii L-au respins chiar øi pe Isus. De câte ori oamenii
ignoræ sau denatureazæ adeværatele doctrine øi rânduieli, Dumnezeu
retrage autoritatea Sa de a veghea asupra Bisericii.
Invitaﬂia noastræ cætre dumneavoastræ øi cætre toﬂi oamenii este de a mai
mæri numærul adeværurilor pe care le preﬂuiﬂi deja. Gândiﬂi-væ la dovada
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noastræ cæ Tatæl nostru Ceresc øi Fiul Sæu, Isus Hristos, au arætat copiilor
lui Dumnezeu iubire øi au revelat plinætatea Evangheliei unui profet.
Numele acestui profet este Joseph Smith. Dovada acestui adevær glorios
se gæseøte într-o carte – Cartea lui Mormon – pe care o puteﬂi citi, puteﬂi
medita asupra ei øi væ puteﬂi ruga cu privire la ea. Dacæ væ rugaﬂi cu o
inimæ sinceræ, având intenﬂie adeværatæ øi credinﬂæ în Hristos, Dumnezeu
væ va spune prin puterea Duhului Sfânt cæ este adeværatæ.

Angajamente:
• Veﬂi citi øi væ veﬂi ruga pentru a øti despre Cartea lui Mormon cæ
este cuvântul lui Dumnezeu?

• Væ veﬂi ruga pentru a øti cæ Joseph Smith a fost profet?
• Veﬂi participa împreunæ cu noi la adunærile Bisericii în aceastæ
duminicæ?

• Putem sæ stabilim o datæ pentru urmætoarea noastræ vizitæ?
• Porunci din lecﬂia 4 pe care alegeﬂi sæ le includeﬂi.

Plan pentru o lecﬂie întreagæ (30-45 minute)
• Dumnezeu este Tatæl nostru Ceresc iubitor.
– Noi suntem copiii lui Dumnezeu (vezi Faptele apostolilor 17:29).
– Dumnezeu ne iubeøte øi ne va ajuta sæ facem alegeri bune.
– Prin Isus Hristos, putem sæ træim din nou alæturi de Dumnezeu
(vezi Ioan 3:16-17).

• Evanghelia binecuvânteazæ familii
– Evanghelia lui Isus Hristos ajutæ familiile sæ dezvolte relaﬂii mai
strânse.

– Familiile sunt rânduite de Dumnezeu; ele reprezintæ cea mai
importantæ unitate a societæﬂii acum øi pentru eternitate (vezi
D&L 49:15-16).

– Familia este cel mai bun loc pentru a preda, a învæﬂa, øi a pune în
practicæ principiile Evangheliei (vezi D&L 68:25; Genesa 18:19;
Deuteronom 6:7).

– Familia poate fi un loc de siguranﬂæ, de pace øi de bucurie.
• Tatæl Ceresc reveleazæ Evanghelia Sa în fiecare dispensaﬂie
– Dumnezeu cheamæ profeﬂi pentru a propovædui Evanghelia
Sa (vezi Amos 3:7).
– Apostazie înseamnæ a-i respinge pe profeﬂi øi Evanghelia.
– Dispensaﬂiile sunt perioade de timp în care profeﬂii au
propovæduit Evanghelia. Dispensaﬂiile anterioare au sfârøit
în apostazie (vezi D&L 136:36-38).
– Adam, Noe, Avraam, Moise øi alﬂi profeﬂi din vechime au
propovæduit cu toﬂii Evanghelia (vezi Moise 5:4-12).
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• Slujirea pæmânteanæ a Salvatorului
– Fiul lui Dumnezeu a restaurat øi a propovæduit Evanghelia. El a
înfæptuit multe miracole (vezi Ghidul pentru scripturi, „Miracol“,
pag. 134).

– El a chemat apostoli øi le-a dat autoritatea preoﬂiei de a propovædui
Evanghelia øi de a efectua rânduieli pentru salvare cum ar fi botezul
(vezi Ioan 15:16).

– Hristos a întemeiat Biserica Sa.
– Hristos a fost ræstignit, iar apostolii Sæi au fost respinøi øi omorâﬂi
(vezi Matei 27:35; Marcu 15:25).

– Hristos a înfæptuit ispæøirea (vezi Ghidul pentru scripturi, „Ispæøire,
(a) ispæøi“, pag. 97-98).

• Marea apostazie
– Færæ revelaﬂia primitæ printr-un profet, oamenii cad într-un
întuneric spiritual (vezi Amos 8:11-12).
– Profeﬂii øi apostolii au prezis marea apostazie (vezi
2 Tesaloniceni 2:1-3).
• Restaurarea Evangheliei lui Isus Hristos prin Joseph Smith
– Joseph a cæutat adeværul (vezi Joseph Smith – Istorie 1:8, 10).
– Dumnezeu øi Isus Hristos i-au apærut lui Joseph Smith (vezi
Joseph Smith – Istorie 1:16-17).
– Asemenea profeﬂilor din dispensaﬂiile anterioare, Joseph Smith
a fost chemat sæ fie profet al acestei ultime dispensaﬂii.
– Dumnezeu a restaurat plenitudinea Evangheliei prin Joseph Smith
(vezi D&L 35:17; 135:3).
– Alﬂi mesageri cereøti au restaurat preoﬂia øi Biserica lui Hristos
a fost organizatæ (vezi D&L 13; 27:12).
– Un profet în viaﬂæ conduce Biserica astæzi.
• Cartea lui Mormon: un alt testament al lui Isus Hristos
– Cartea lui Mormon este dovada convingætoare cæ Joseph Smith
a fost profet.
– Joseph a tradus plæcile prin puterea lui Dumnezeu (vezi
Introducerea la Cartea lui Mormon, paragraful 5).
– Cartea lui Mormon dovedeøte cæ Dumnezeu le dæ inspiraﬂie
profeﬂilor în zilele noastre aøa cum a fæcut în fiecare dispensaﬂie
(vezi D&L 20:5-12).
– Cartea lui Mormon conﬂine plenitudinea Evangheliei lui
Isus Hristos (vezi D&L 20:8-9).
• Rugaﬂi-væ pentru a cunoaøte adeværul prin Duhul Sfânt
– Puteﬂi sæ øtiﬂi despre Cartea lui Mormon cæ este adeværatæ (vezi
Moroni 10:3-5; Introducerea la Cartea lui Mormon, paragrafele
1, 8-9).
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– Duhul Sfânt væ va propovædui prin gândurile øi sentimentele
dumneavoastræ (vezi D&L 8:2-3).
Angajamente:
• Veﬂi citi øi væ veﬂi ruga pentru a øti despre Cartea lui Mormon cæ
este cuvântul lui Dumnezeu?

• Væ veﬂi ruga pentru a øti cæ Joseph Smith a fost profet?
• Veﬂi participa împreunæ cu noi la adunærile Bisericii în aceastæ
duminicæ?

• Putem sæ stabilim o datæ pentru urmætoarea noastræ vizitæ?
• Porunci din lecﬂia 4 pe care alegeﬂi sæ le includeﬂi.
Întrebæri pe care le puteﬂi adresa dupæ ce propovæduiﬂi
• Ce întrebæri aveﬂi în legæturæ cu ceea ce am învæﬂat?
• Dacæ ar fi un profet pe pæmânt astæzi, ce l-aﬂi întreba?
• Simﬂiﬂi cæ Dumnezeu ascultæ rugæciunile dumneavoastræ? De ce?
• Aﬂi vrea sæ aflaﬂi cæ este adeværatæ Cartea lui Mormon? De ce?
Definiﬂii cheie
• Apostazie: O întoarcere de la adevær a persoanelor, a Bisericii sau a unor naﬂiuni
întregi. Include rebeliunea împotriva autoritæﬂii øi respingerea profeﬂilor. Dovada
apostaziei include încælcarea legilor lui Dumnezeu, schimbarea rânduielilor
Evangheliei øi încælcarea legæmintelor (vezi Isaia 24:5).

• Dispensaﬂie: O perioadæ de timp în care Domnul are cel puﬂin un slujitor autorizat
pe pæmânt, care deﬂine cheile sfintei preoﬂii. Pe lângæ Isus Hristos, profeﬂi ca Adam,
Enoh, Noe, Avraam, Moise øi Joseph Smith au început fiecare o nouæ dipensaﬂie a
Evangheliei. Când Domnul organizeazæ o dispensaﬂie, Evanghelia este revelatæ din
nou pentru ca oamenii acelei dispensaﬂii sæ nu depindæ de dispensaﬂiile anterioare
pentru a cunoaøte planul salværii. Dispensaﬂia începutæ de Joseph Smith este
cunoscutæ ca „dispensaﬂia plenitudinii timpurilor“.

• Libertatea de a alege: Capacitatea øi privilegiul pe care Dumnezeu le oferæ
oamenilor de a alege øi a acﬂiona pentru ei înøiøi.

• Mântuitor: Isus Hristos este marele Mântuitor al omenirii pentru cæ El, prin
ispæøirea Sa, a plætit preﬂul pentru pæcatele omenirii øi a fæcut posibilæ învierea
tuturor oamenilor. A mântui înseamnæ a elibera, a cumpæra sau a ræscumpæra,
cum ar fi plætirea pentru a elibera o persoanæ din sclavie. Cuvântul mântuire se
referæ la ispæøirea lui Isus Hristos øi la eliberarea de pæcat. Ispæøirea lui Isus
mântuieøte toatæ omenirea de la moartea fizicæ. Prin ispæøirea Sa, care include
suferinﬂa Sa din Ghetsimani øi de pe cruce, precum øi învierea Sa, cei care au
credinﬂæ în El øi care se pocæiesc sunt mântuiﬂi de la moartea spiritualæ.

• Preoﬂie: Autoritatea øi puterea pe care Dumnezeu le oferæ oamenilor de a acﬂiona
în numele lui Isus Hristos în toate lucrurile pentru salvarea omenirii.

• Profet: Un bærbat care a fost chemat øi vorbeøte în numele lui Dumnezeu.
În calitate de mesager al lui Dumnezeu, un profet primeøte autoritatea preoﬂiei,
porunci, profeﬂii øi revelaﬂii de la Dumnezeu. Responsabilitatea sa este de a face
cunoscute omenirii voia øi caracteristicile adeværate ale lui Dumnezeu, precum øi
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prezenﬂa Lui în vieﬂile lor. Un profet denunﬂæ pæcatul øi prezice consecinﬂele
acestuia. El este un predicator al dreptæﬂii. Câteodatæ, un profet poate fi inspirat
sæ prezicæ viitorul spre binele omenirii. Responsabilitatea sa principalæ este totuøi
sæ depunæ mærturie despre Hristos.

• Reformator: A reforma înseamnæ a schimba ceva cu scopul de a îmbunætæﬂi.
Termenul reformatori se referæ la acei bærbaﬂi øi acele femei (cum au fost Martin
Luther, John Calvin, William Tyndale øi John Wycliffe) care au protestat împotriva
practicilor bisericilor existente, despre care au simﬂit cæ trebuia sæ fie reformate.

• Restaurare: A restaura înseamnæ a reveni la o anumitæ stare sau a readuce.
Restaurarea, aøa cum este înﬂeleasæ de cætre sfinﬂii din zilele din urmæ, înseamnæ
cæ adeværata Bisericæ a lui Isus Hristos, care s-a pierdut în timpul apostaziei, a
fost readusæ aøa cum a fost organizatæ iniﬂial de Isus Hristos. Spre deosebire
de reformare, restaurarea a fost înfæptuitæ cu autoritate divinæ prin revelaﬂie.

• Revelaﬂie: Comunicarea lui Dumnezeu cu copiii Sæi de pe pæmânt. Revelaﬂia
poate veni prin Lumina lui Hristos øi Duhul Sfânt prin intermediul inspiraﬂiei,
viziunilor, visurilor sau vizitelor îngerilor. Revelaﬂia asiguræ îndrumare care poate
conduce pe cel credincios la salvare eternæ în împæræﬂia celestialæ. Domnul Îøi
reveleazæ lucrarea profeﬂilor Sæi øi confirmæ credincioøilor cæ revelaﬂiile date
profeﬂilor sunt adeværate (vezi Amos 3:7). Prin revelaﬂie, Domnul oferæ îndrumare
individualæ fiecærei persoane care o cautæ øi care are credinﬂæ, se pocæieøte øi
este supusæ Evangheliei lui Isus Hristos.

Alﬂi termeni care poate vor trebui explicaﬂi celor cærora le predaﬂi
• Administraﬂie
• Apostol
• Biblie
• Darul Duhului Sfânt
• Evanghelie

• (A) Îndura pânæ la
sfârøit

• Întoarcerea pentru a
træi în prezenﬂa Sa

• Pæcat
• Rânduielile salværii

• Rugæciune
• Salvator
• Scripturi
• Supunere øi
nesupunere faﬂæ
de porunci

Reformatori øi conducætori religioøi ai lumii
Urmætoarele informaﬂii sunt secundare øi pot fi folosite atunci când
este nevoie.
John Wycliffe: Næscut în secolul al XIV-lea în Anglia. A studiat teologia
la Universitatea Oxford. A propovæduit cæ biserica catolicæ nu deﬂinea
cheile preoﬂiei, cæ sfânta cuminecæturæ (sau împærtæøanie) nu era cu
adeværat trupul lui Hristos øi cæ biserica nu ar trebui sæ exercite o
putere politicæ asupra oamenilor. A tradus Biblia în limba englezæ.
A murit la 31 decembrie 1384.
Martin Luther: Næscut la 10 noiembrie 1483, în Germania. A studiat
la Universitatea Erfurt øi Wittenberg. A bætut în cuie, pe uşa bisericii
Castle, 95 de teze cu privire la doctrinæ, sfidând multe învæﬂæturi ale
Bisericii Romano-Catolice, inclusiv practica de a cere oamenilor
sæ plæteascæ bani pentru a fi iertaﬂi de pæcatele lor. A murit la
18 februarie 1546.
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William Tyndale: Næscut în ﬁara Galilor în 1949. A studiat la Oxford
øi Cambridge. A tradus Noul Testament în limba englezæ. A fæcut ca
scripturile sæ ajungæ la oamenii de rând pentru a demasca doctrinele
false øi corupﬂia conducætorilor religioøi. A fost executat la 6 octombrie
1536.
John Calvin: Næscut la 10 iulie 1509, în Franﬂa A studiat la Paris
pentru a deveni preot. A fost un conducætor important în miøcarea de
reformare a bisericii catolice. A træit o mare parte din viaﬂæ în Elveﬂia.
El a propovæduit cæ oamenii sunt depravaﬂi prin natura lor øi cæ numai
harul lui Dumnezeu îi poate salva. A scris multe comentarii cu privire
la Biblie. A murit la 27 mai 1564.
Pentru mai multe informaﬂii despre reformatori, vedeﬂi urmætoarele surse
din biblioteca misionaræ: James E. Talmage, Jesus the Christ, pag. 692703; M. Russel Ballard, Our Search for Happiness, pag. 26-32.
Dupæ cum lumea creøtinæ a fost binecuvântatæ de curajul øi viziunea
multor reformatori, multe alte naﬂiuni øi culturi au fost binecuvântate
de cei cærora le-a fost datæ acea parte pe care „[Dumnezeu] crede
de cuviinﬂæ cæ ei trebuie sæ [o] aibæ“ (Alma 29:8). Învæﬂæturile altor
conducætori religioøi i-au ajutat pe mulﬂi oameni sæ devinæ mai
civilizaﬂi øi mai morali.
Buddha (Gotama): Næscut în 563 Î.H., fiu al unui conducætor al
hinduøilor în Nepal. Era îngrijorat de suferinﬂa pe care o vedea în jurul
lui. A pæræsit palatul luxos al tatælui sæu, a renunﬂat la lume øi a træit în
særæcie. Cæutând iluminarea, a descoperit ceea ce el a numit „calea
eliberærii“. A pretins cæ a ajuns la Nirvana, o stare de uitare a grijilor, a
durerii sau a realitæﬂii înconjurætoare. A devenit învæﬂætor al unei
comunitæﬂi de cælugæri.
Confucius: Næscut în 551 Î.H. A ræmas orfan de copil. A fost primul
învæﬂætor din China. A fost cel mai mare cugetætor al Chinei în
probleme etice øi sociale. A vorbit puﬂin despre fiinﬂe spirituale sau
puteri divine. A crezut cæ cerul i-a încredinﬂat misiunea sacræ de
apærætor al binelui øi adeværului.
Mohammed: Næscut în anul 570 D.H. în Mecca. A ræmas orfan în
copilærie. A træit în særæcie. A dobândit reputaﬂia de pacificator demn
de încredere. S-a cæsætorit la vârsta de 25 ani. În anul 610 s-a rugat øi
a meditat pe muntele Hira. A spus cæ îngerul Gabriel i-a apærut øi i-a
transmis un mesaj de la Allah (Dumnezeu). A pretins cæ a comunicat
cu Dumnezeu prin Gabriel din anul 620 pânæ în anul 632. Aceste
mesaje, pe care le-a repetat discipolilor sæi, au fost mai târziu scrise
în Coran, cartea sacræ a islamului.
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Note

Scopul dumneavoastræ
Atunci când propovæduiﬂi, pregætiﬂi-væ simpatizanﬂii sæ îndeplineascæ cerinﬂele pentru botez aøa
cum sunt propovæduite în Doctrinæ øi legæminte 20:37 øi în întrebærile interviului pentru botez.
Acest lucru se poate realiza cel mai bine invitându-i pe simpatizanﬂii dumneavoastræ sæ facæ øi
sæ ﬂinæ angajamentele enumerate mai jos.
Întrebærile interviului pentru botez
• Credeﬂi cæ Dumnezeu este Tatæl nostru Etern?
• Credeﬂi cæ Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Salvatorul øi Mântuitorul lumii?
• Sunteﬂi dispus sæ ﬂineﬂi ziua de sabat sfântæ, precum øi sæ luaﬂi sæptæmânal din
împærtæøanie øi sæ oferiﬂi ajutor celorlalﬂi membri?
Angajamente
• Væ veﬂi ruga pentru a øti cæ ceea ce v-am propovæduit este adeværat?
• Væ veﬂi pocæi de pæcatele dumneavoastræ?
• Veﬂi participa împreunæ cu noi la adunærile Bisericii în aceastæ duminicæ?
• Veﬂi urma exemplul Salvatorului øi veﬂi fi botezat pe (data)?
• Putem sæ stabilim o datæ pentru urmætoarea noastræ vizitæ?
• Porunci din lecﬂia 4 pe care alegeﬂi sæ le includeﬂi.

Sæ îi ajutæm pe alﬂii sæ înveﬂe despre Isus Hristos
Misionarii trebuie sæ depunæ mærturie despre Isus Hristos øi sæ-i invite pe toﬂi sæ vinæ la El
pentru ca sæ poatæ fi salvaﬂi. Este important sæ se ofere învæﬂæturi exacte despre Salvator celor
care nu øtiu nimic sau prea puﬂin despre El. Cartea lui Mormon: un alt testament al lui Isus
Hristos este menitæ sæ-i ajute pe toﬂi oamenii sæ øtie cæ „Isus este Hristosul... care Se aratæ
tuturor naﬂiunilor“ (pagina de titlu din Cartea lui Mormon). Unul dintre cele mai eficiente moduri
de a propovædui øi depune mærturie despre Salvator este de a citi împreunæ din Cartea lui
Mormon. De asemenea, pot fi de folos pasaje din alte lucræri canonice.
Luaﬂi în considerare sugestiile de mai jos. Aceasta se poate realiza ca parte a acestei lecﬂii
sau oricærei alteia ori ca o lecﬂie separatæ. Atunci când este nevoie, repetaﬂi aceastæ lecﬂie
de câteva ori înainte øi dupæ botez øi confirmare.
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Pagina de titlu
øi introducerea

Explicaﬂi clar scopul cærﬂii.

1 Nefi 10-11

Lehi øi Nefi depun mærturie despre Salvator.

1 Nefi 19

Nefi relateazæ profeﬂii despre slujirea øi ispæøirea Salvatorului.

2 Nefi 2

Lehi depune mærturie cæ Salvatorul este Mântuitorul.

2 Nefi 9

Iacov depune mærturie despre ispæøire.

2 Nefi 31-33

Nefi propovæduieøte doctrina lui Hristos.

Enos

Enos træieøte puterea ispæøirii.

Mosia 2-5

Regele Beniamin propovæduieøte despre Hristos.

Mosia 12-16

Abinadi øi-a dat viaﬂa mærturisind despre Isus Hristos.

Alma 5, 7

Alma mærturiseøte despre Salvator.

Alma 17-22

Lamaniﬂii primesc mærturia despre Isus Hristos.

Alma 34

Amulec mærturiseøte despre ispæøire.

Alma 36

Alma træieøte puterea ispæøirii lui Isus Hristos.

Alma 40-42

Alma mærturiseøte despre înviere øi ispæøire.

Helaman 5

Nefi øi Lehi sunt instrumente în mâinile lui
Dumnezeu pentru a mærturisi despre Salvator.

3 Nefi 9-10

Salvatorul îi invitæ pe oameni sæ vinæ la El.

3 Nefi 11-18

Salvatorul îi învaﬂæ pe nefiﬂi despre Tatæl øi despre doctrina Sa.

3 Nefi 27

Salvatorul propovæduieøte Evanghelia Sa.

Eter 3

Fratele lui Iared Îl vede pe Salvator.

Eter 12

Eter øi Moroni depun mærturie despre
Salvator øi despre puterea ispæøirii Sale.

Moroni 7-8

Mormon propovæduieøte despre dragostea puræ a lui
Hristos øi despre ispæøirea Sa.

Moroni 10

Moroni îi invitæ pe toﬂi sæ vinæ la Hristos øi sæ fie desævârøiﬂi în El.

„Hristos cel Viu“

Profeﬂii øi apostolii depun mærturie despre Salvator.

Viaﬂa premuritoare: Scopul øi planul lui Dumnezeu pentru noi
Mulﬂi oameni se întreabæ: „De unde am venit? De ce suntem aici? Încotro mergem?“.
Planul salværii ne oferæ ræspunsurile la aceste întrebæri.
Dumnezeu este Tatæl spiritelor noastre. Noi suntem într-adevær copiii Sæi øi El ne iubeøte.
Noi am træit precum copii de spirit ai Tatælui nostru Ceresc înainte de a ne fi næscut pe acest
pæmânt. Totuøi, noi nu eram ca Tatæl nostru Ceresc, nici nu am fi putut deveni vreodatæ ca
El øi nici nu am fi putut sæ ne bucuræm de toate binecuvântærile de care se bucuræ El dacæ
nu am fi avut experienﬂa træirii unei vieﬂi muritoare având un corp fizic.
Singurul scop al lui Dumnezeu – lucrarea Sa øi slava Sa – este de a da fiecæruia dintre
noi posibilitatea de a ne bucura de toate binecuvântærile Sale. El a oferit un plan perfect
pentru a-Øi îndeplini scopul. Noi am înﬂeles øi am acceptat acest plan înainte de a veni pe
pæmânt. În scripturi planul lui Dumnezeu este numit planul milei, planul fericirii, planul
mântuirii øi planul salværii.
Isus Hristos este figura centralæ a planului lui Dumnezeu. Prin ispæøirea Sa, Isus
Hristos a împlinit scopul Tatælui Sæu øi a fæcut posibil ca fiecare dintre noi sæ ne bucuræm
de nemurire øi viaﬂæ eternæ. Satana, sau diavolul, este duømanul planului lui Dumnezeu.
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Libertatea sau capacitatea de a alege, este unul dintre cele mai mari daruri ale lui
Dumnezeu pentru copiii Sæi. Progresul nostru etern depinde de modul în care folosim
acest dar. Trebuie sæ alegem între a-L urma pe Isus Hristos sau a-l urma pe Satana.
Din punct de vedere fizic, suntem despærﬂiﬂi de Dumnezeu în timpul vieﬂii de pe
pæmânt, dar El vrea ca fiecare dintre copiii Sæi sæ gæseascæ pace în aceastæ viaﬂæ øi o
plinætate a bucuriei în prezenﬂa Sa dupæ aceastæ viaﬂæ. El vrea ca noi sæ devenim
asemænætori Lui.

Note

Studiul scripturilor
Copii ai lui Dumnezeu
D&L 93:29
Faptele apostolilor 17:29

Scopul lui Dumnezeu
Evrei 12:9

Moise 1:39

Ioan 17:3

Avraam 3:22-26
Ieremia 1:5

Ghidul pentru scripturi,
„Omenire, Viaﬂa premuritoare“

Viaﬂa premuritoare
D&L 138:53-56
Moise 3:5

Creaﬂia
Sub îndrumarea Tatælui, Isus Hristos a creat pæmântul ca loc în care sæ træim øi sæ
dobândim experienﬂæ. Pentru a progresa øi a deveni asemænætori lui Dumnezeu, fiecare
dintre noi trebuia sæ obﬂinæ un trup øi sæ fie încercat în timpul unei perioade de probæ
pe pæmânt. În timpul în care suntem pe pæmânt nu ne aflæm în prezenﬂa fizicæ a lui
Dumnezeu. Nu ne amintim de viaﬂa noastræ prepæmânteanæ. Trebuie sæ pæøim fiind
ghidaﬂi de credinﬂæ øi nu de simﬂurile øi puterile noastre fizice.
Studiul scripturilor
1 Nefi 17:36
Alma 30:44
D&L 88:41-47

Moise 2:1
Moise 6:63
Avraam 3:24-25

TJS, Ioan 1:1-3
2 Corinteni 5:6-7

Libertatea de a alege øi cæderea lui Adam øi a Evei
Adam øi Eva au fost primii copii ai lui Dumnezeu care au venit pe pæmânt. Dumnezeu
i-a creat pe Adam øi Eva øi i-a pus în grædina Edenului. Adam øi Eva au fost creaﬂi dupæ
chipul lui Dumnezeu, având trupuri din carne øi oase. Când Adam øi Eva se aflau în
grædinæ, ei mai erau încæ în prezenﬂa lui Dumnezeu øi ar fi putut sæ træiascæ pentru
totdeauna. Ei træiau în inocenﬂæ øi Dumnezeu avea grijæ de nevoile lor.
În grædina Edenului, Dumnezeu le-a dat lui Adam øi Evei libertatea de a alege. El le-a
poruncit sæ nu mænânce din rodul interzis, sau din rodul pomului cunoaøterii binelui øi
ræului. Supunerea faﬂæ de aceastæ poruncæ însemna cæ ei puteau ræmâne în grædinæ, dar nu
puteau progresa træind experienﬂa opoziﬂiei ce existæ în toate lucrurile în viaﬂa muritoare.
Ei nu ar fi putut cunoaøte bucuria pentru cæ nu ar fi putut simﬂi tristeﬂea øi durerea.
Satana i-a ispitit pe Adam øi Eva sæ mænânce din rodul interzis, iar ei au ales sæ facæ
acest lucru. Aceasta fæcea parte din planul lui Dumnezeu. Din cauza acestei alegeri, ei
au fost alungaﬂi din grædinæ øi din prezenﬂa fizicæ a lui Dumnezeu. Acest eveniment
este numit Cæderea. Separarea de prezenﬂa fizicæ a lui Dumnezeu reprezintæ moartea
spiritualæ. Adam øi Eva au devenit muritori – supuøi morﬂii sau separærii trupului de
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spirit. Acum puteau simﬂi boli øi toate felurile de suferinﬂæ. Ei au avut libertatea moralæ
de a alege sau capacitatea de a alege între bine øi ræu. Acest lucru a fæcut posibil ca ei sæ
înveﬂe øi sæ progreseze. De asemenea, a fæcut posibil ca ei sæ facæ alegeri greøite øi sæ
pæcætuiascæ. În plus, ei puteau acum sæ aibæ copii, astfel încât øi restul copiilor de spirit
ai lui Dumnezeu sæ poatæ veni pe pæmânt, sæ dobândeascæ trupuri fizice øi sæ poatæ fi
încercaﬂi. Numai în acest fel puteau copiii lui Dumnezeu sæ progreseze øi sæ devinæ
asemænætori Lui.
Învæﬂæturi despre cædere
Când predaﬂi prima datæ aceastæ doctrinæ, nu predaﬂi tot ce øtiﬂi despre acest subiect. Explicaﬂi
foarte simplu cæ Dumnezeu a ales doi dintre copiii Sæi, pe Adam øi Eva, pentru a deveni primii
pærinﬂi de pe pæmânt. Dupæ ce au pæcætuit ei au devenit supuøi atât pæcatului cât øi morﬂii. Prin
ei înøiøi nu se puteau întoarce sæ træiascæ alæturi de Tatæl Ceresc. Domnul a vorbit cu Adam øi
l-a învæﬂat despre planul salværii øi despre învierea prin Domnul Isus Hristos. Dacæ urmau acest
plan, Adam øi familia sa puteau sæ aibæ bucurie în aceastæ viaﬂæ øi sæ se întoarcæ sæ træiascæ
alæturi de Dumnezeu (vezi Alma 18:36; 22:12-14).
Studiul scripturilor
În grædinæ
2 Nefi 2
Moise 2:26-31

Moise 3:15-17
Moise 5:11

Genesa 1:26-31
Genesa 2:15-17

Moise 4
Moise 5:10-12

Genesa 3

Cæderea
2 Nefi 2:25
Alma 12:22-34

Viaﬂa noastræ pe pæmânt
Viaﬂa pe pæmânt este o ocazie øi o binecuvântare. Scopul nostru în aceastæ viaﬂæ este
de a avea bucurie øi de a ne pregæti sæ ne întoarcem în prezenﬂa lui Dumnezeu. În viaﬂa
muritoare noi træim într-o stare în care suntem supuøi atât morﬂii fizice, cât øi morﬂii
spirituale. Dumnezeu are un trup perfect, glorificat, nemuritor din carne øi oase. Pentru a
deveni asemænætori lui Dumnezeu øi a ne întoarce în prezenﬂa Sa, trebuie sæ avem øi noi
un trup perfect, nemuritor din carne øi oase. Totuøi, ca urmare a cæderii lui Adam øi a Evei,
fiecare persoanæ de pe pæmânt are un trup imperfect, muritor øi va muri în cele din urmæ.
Dacæ nu ar fi fost Salvatorul Isus Hristos, moartea ar fi pus capæt tuturor speranﬂelor într-o
existenﬂæ viitoare alæturi de Tatæl Ceresc.
Pe lângæ moartea fizicæ, pæcatul este un obstacol major care ne împiedicæ sæ devenim
asemænætori Tatælui nostru din Cer øi sæ ne întoarcem în prezenﬂa Sa. În starea noastræ
muritoare, noi cedæm deseori ispitei, încælcæm poruncile lui Dumnezeu øi pæcætuim. În
timpul vieﬂii noastre pe pæmânt, fiecare dintre noi face greøeli. Deøi uneori pare a nu fi
aøa, pæcatul duce întotdeauna la nefericire. Pæcatul provoacæ sentimente de vinæ øi ruøine.
Din cauza pæcatelor noastre, noi nu ne putem întoarce sæ træim alæturi de Tatæl Ceresc
dacæ nu suntem întâi iertaﬂi øi curæﬂiﬂi.
În timpul vieﬂii muritoare, noi træim experienﬂe care ne aduc fericire. Noi træim, de
asemenea, experienﬂe care ne aduc durere øi tristeﬂe, unele dintre acestea fiind rezultatul
pæcatelor altora. Aceste experienﬂe ne oferæ ocazii de a învæﬂa øi de a creøte spiritual, de a
face diferenﬂa dintre bine øi ræu øi de a alege. Dumnezeu ne influenﬂeazæ sæ facem bine,
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Satana ne ispiteøte sæ pæcætuim. Ca øi în cazul morﬂii fizice, noi nu putem birui efectele
pæcatului prin noi înøine. Færæ ispæøirea lui Isus Hristos noi suntem neputincioøi.
Note
Studiul scripturilor
Perioada de probæ sau de încercare
2 Nefi 2:21
2 Nefi 9:27
Mosia 3:19

Alma 12:21-24
Alma 34:31-35
Alma 42:2-10

Avraam 3:25-26

Alegere
2 Nefi 2:26-29
Iosua 24:15
Pentru întærirea tineretului, „Libera alegere øi responsabilitatea“
Binele øi ræul
Moroni 7:12-19
Pæcat
Romani 3:23

1 Ioan 1:8-10

1 Ioan 3:4

Cel necuræﬂit nu poate fi cu Dumnezeu
1 Nefi 10:20-21
Alma 41:10-11

3 Nefi 27:19

Moise 6:57

Ispæøirea
Înainte ca lumea sæ fie organizatæ, Tatæl nostru
Ceresc L-a ales pe Isus Hristos sæ fie Salvatorul øi
Mântuitorul nostru. Sacrificiul ispæøitor al lui Isus
Hristos a fæcut posibil ca noi sæ putem birui efectele
cæderii. Toﬂi profeﬂii de la începutul lumii au depus
mærturie despre Isus Hristos ca Mântuitor al nostru.
Noi toﬂi vom suferi moartea fizicæ, dar Isus Hristos
a biruit obstacolul morﬂii fizice pentru noi. Când El a
murit pe cruce, spiritul Sæu a fost separat de trupul
Sæu. În a treia zi, spiritul øi trupul Sæu au fost reunite
pentru eternitate, pentru a nu mai fi separate niciodatæ.
El a apærut multor oameni, arætându-le cæ El avea un
trup nemuritor, din carne øi oase. Reunirea trupului cu spiritul se numeøte înviere øi este
un dar promis fiecæruia dintre noi. Datoritæ învierii lui Isus Hristos, noi toﬂi vom fi înviaﬂi
indiferent dacæ am fæcut bine sau ræu în aceastæ viaﬂæ. Noi vom avea un trup perfect,
nemuritor din carne øi oase care nu va mai fi niciodatæ supus bolii, durerii sau morﬂii.
Învierea face posibil sæ ne întoarcem în prezenﬂa lui Dumnezeu pentru a fi judecaﬂi, dar
nu garanteazæ cæ vom putea træi în prezenﬂa Sa. Pentru a primi aceastæ binecuvântare,
trebuie sæ fim øi curæﬂiﬂi de pæcat.
Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Sæu Preaiubit, Isus Hristos, pentru a birui obstacolul
pæcatului, pe lângæ cel al morﬂii fizice. Noi nu suntem ræspunzætori pentru cæderea lui
Adam øi a Evei, dar suntem ræspunzætori pentru propriile noastre pæcate. Dumnezeu
nu poate îngædui nici cea mai vagæ urmæ de pæcat, iar pæcatul ne împiedicæ sæ træim în
prezenﬂa Sa. Numai prin harul øi mila Salvatorului putem fi curæﬂiﬂi de pæcat pentru ca sæ
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putem træi din nou alæturi de Dumnezeu. Acest lucru este posibil prin exercitarea
credinﬂei în Isus Hristos, prin pocæinﬂæ, prin botez, prin primirea darului Duhului Sfânt
øi îndurarea pânæ la sfârøit.
Pentru a împlini planul salværii, Hristos a plætit pedeapsa pentru pæcatele noastre.
Numai El putea sæ facæ acest lucru. El a fost chemat øi pregætit în viaﬂa prepæmânteanæ.
El a fost într-adevær Fiul lui Dumnezeu în trup. El a fost færæ de pæcat øi întru totul supus
Tatælui Sæu. Deøi a fost ispitit, El nu a cedat niciodatæ ispitei. Când Tatæl I-a cerut Fiului
Sæu Preaiubit sæ plæteascæ preﬂul pentru pæcatele lumii, Isus era pregætit øi dorea sæ facæ
aceasta. Ispæøirea a inclus suferinﬂa Sa din grædina Ghetsimani, suferinﬂa øi moartea Sa de
pe cruce øi s-a încheiat cu învierea Sa. Deøi a suferit dincolo de orice închipuire – atât de
mult încât a sângerat prin fiecare por øi a întrebat dacæ era posibil sæ Îi fie luatæ aceastæ
povaræ – El S-a supus voinﬂei Tatælui Sæu, exprimându-øi suprema dragoste pentru Tatæl
Sæu øi pentru noi. Triumful lui Isus Hristos asupra morﬂii spirituale prin suferinﬂa Sa øi
triumful asupra morﬂii fizice prin învierea Sa se numeøte ispæøire.
Hristos promite sæ ne ierte pæcatele, condiﬂia fiind ca noi sæ-L acceptæm prin exercitarea
credinﬂei în El, prin pocæinﬂæ, botez prin scufundare, prin aøezarea mâinilor pentru darul
Duhului Sfânt øi stræduinﬂa sinceræ de a ﬂine poruncile Sale pânæ la sfârøitul vieﬂii noastre.
Prin pocæinﬂæ continuæ, noi putem obﬂine iertarea øi putem fi curæﬂiﬂi de pæcatele noastre
prin puterea Duhului Sfânt. Noi suntem eliberaﬂi de povara vinei øi a ruøinii, iar prin Isus
Hristos devenim demni de a ne întoarce în prezenﬂa lui Dumnezeu.
Când ne punem încrederea în ispæøirea lui Isus Hristos, El ne poate ajuta sæ înduræm
încercærile, boala øi durerea. Putem fi plini de bucurie, pace øi alinare. Tot ce este nedrept
în viaﬂæ poate fi îndreptat prin ispæøirea lui Isus Hristos.
Deøi a îndurat pedeapsa pentru pæcatele noastre, Isus nu a exclus totuøi ræspunderea
noastræ personalæ. Noi trebuie sæ arætæm cæ-L acceptæm øi cæ urmæm poruncile Sale.
Numai prin darul ispæøirii ne putem întoarce sæ træim alæturi de Dumnezeu.
Studiul scripturilor
Înviere
2 Nefi 9:6-7
Alma 11:42-45
Alma 40:23
Helaman 14:15-19

D&L 88:27-32
Luca 24:1-10, 36-39
1 Corinteni 15:20-23
JST, 1 Corinteni 15:40-42

Ghidul pentru scripturi, „Moarte
fizicæ“, „Moarte spiritualæ“, „Înviere“

D&L 19:15-19
D&L 45:3-5
Ioan 3:16-17

1 Ioan 1:7
Ghidul pentru scripturi,
„Ispæøire, (a) ispæøi“

Alma 11:40
3 Nefi 11:31-41

3 Nefi 27
Moroni 7:27-28

Ispæøire
2 Nefi 2:6-8
Alma 7:11-13
Alma 34:8-10
Evanghelia – Calea
2 Nefi 9:1-24
2 Nefi 31

Lumea spiritelor
Deøi Hristos a biruit moartea fizicæ, toﬂi oamenii trebuie sæ moaræ, pentru cæ moartea
este o parte a procesului prin care trecem din starea muritoare în cea de nemurire. La
moarte, spiritele noastre ajung în lumea spiritelor. Moartea nu schimbæ personalitatea
noastræ sau dorinﬂele noastre de a face bine sau ræu. Cei care aleg sæ se supunæ lui
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Dumnezeu în aceastæ viaﬂæ, træiesc într-o stare de fericire, de pace, færæ probleme øi griji.
Cei care aleg sæ nu se supunæ în aceastæ viaﬂæ øi nu s-au pocæit træiesc într-o stare de
nefericire. În lumea spiritelor, Evanghelia este propovæduitæ celor care nu s-au supus
Evangheliei sau care nu au avut ocazia de a o auzi pe pæmânt. Noi ræmânem în lumea
spiritelor pânæ când suntem înviaﬂi.

Note

Studiul scripturilor
Evanghelia propovæduitæ celor morﬂi
D&L 138

1 Petru 3:19-20

1 Petru 4:6

Alma 40:11-14

Eclesiastul 12:7

Moartea øi lumea spiritelor
Alma 34:34

Învierea, judecata øi nemurirea
Atunci când trupurile øi spiritele noastre vor fi reunite prin înviere, noi vom fi duøi
în prezenﬂa lui Dumnezeu pentru a fi judecaﬂi. Ne vom aminti perfect faptele drepte øi
nedreptæﬂile de care ne vom face vinovaﬂi. Dacæ ne-am pocæit, vom avea parte de milæ.
Vom fi ræsplætiﬂi în acord cu faptele øi dorinﬂele noastre.
Prin înviere toﬂi oamenii vor deveni nemuritori – vor træi pentru totdeauna. Nemurirea
este un dar gratuit pentru toﬂi oamenii, indiferent dacæ sunt drepﬂi sau pæcætoøi. Totuøi,
viaﬂa eternæ nu este acelaøi lucru cu nemurirea. Viaﬂa eternæ este un dar de la Dumnezeu
oferit numai acelora care se supun Evangheliei Sale. Este cea mai înaltæ stare pe care o
putem obﬂine. Ea le revine acelora care sunt eliberaﬂi de pæcat øi suferinﬂæ prin ispæøirea
lui Hristos. Înseamnæ a-I cunoaøte pe Dumnezeu øi pe Isus Hristos øi a træi felul de viaﬂæ
de care se bucuræ Ei.
Înviere øi reîncarnare
Unii oameni ar putea confunda doctrina învierii cu ideea de reîncarnare. Conceptul reîncarnærii
implicæ faptul de a fi næscut din nou în lume într-o formæ diferitæ øi aceasta este o doctrinæ falsæ.
Doctrina învierii înseamnæ a primi ræsplata eternæ a unui trup nemuritor din carne øi oase. Aceasta
este doctrina adeværatæ. Asiguraﬂi-væ cæ cei cærora le propovæduiﬂi înﬂeleg clar doctrina învierii.

Împæræﬂii de glorie
În timpul vieﬂii noastre muritoare noi facem alegeri între bine øi ræu. Dumnezeu ne
ræsplæteøte în funcﬂie de faptele øi dorinﬂele noastre. Pentru cæ Dumnezeu ræsplæteøte pe
fiecare în funcﬂie de acﬂiunile fæcute în trup, existæ diferite împæræﬂii de glorie sau slavæ
în care putem ajunge dupæ judecatæ. Cei care s-au pocæit de pæcatele lor, care au primit
rânduielile Evangheliei øi au pæstrat legæmintele vor fi curæﬂiﬂi prin ispæøirea lui Hristos.
Ei vor primi exaltarea în cea mai înaltæ dintre împæræﬂii, cunoscutæ øi ca împæræﬂia
celestialæ. Ei vor træi în prezenﬂa lui Dumnezeu, vor deveni asemænætori Lui øi vor
primi o plinætate a bucuriei. Ei vor træi pentru eternitate alæturi de membrii familiei
lor, care vor fi demni pentru aceasta. În scripturi, aceastæ împæræﬂie este comparatæ
cu slava sau strælucirea soarelui.
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Note

Oamenii care nu acceptæ plenitudinea Evangheliei lui Isus Hristos dar træiesc vieﬂi
onorabile vor primi un loc în împæræﬂia terestrialæ. Aceastæ împæræﬂie este comparatæ
cu slava Lunii.
Acei care au continuat în pæcatele lor øi nu s-au pocæit în aceastæ viaﬂæ vor
primi ræsplata lor în cea mai joasæ împæræﬂie care este numitæ împæræﬂia telestialæ.
Aceastæ împæræﬂie este comparatæ cu slava stelelor.
Studiul scripturilor
Înviere øi restaurare
2 Nefi 9:14-15

Iacov 6:8-9

Alma 42:13-15, 22-23

Alma 5:15-21
Alma 12:12-14

D&L 132:12; 137:9
Ioan 5:22

D&L 76
D&L 137

Matei 5:48
1 Corinteni 15:40-42

D&L 45:8
D&L 93:19

Ioan 3:16
Ioan 17:3

Judecata
2 Nefi 28:23
Mosia 3:23-25
Împæræﬂii ale slavei
3 Nefi 28:10
D&L 76: Introducerea
Viaﬂa eternæ
2 Nefi 31:17-21
D&L 14:7
D&L 29:43-44
Planul salværii
Celestial
Terestrial
Viaﬂa premuritoare

៌

Creaﬂia øi
cæderea

Viaﬂa pæmânteanæ
Credinﬂa în Isus Hristos
Pocæinﬂa
Botezul
Darul Duhului Sfânt
Îndurarea pânæ la sfârøit

៌

Moartea
fizicæ

Lumea spiritelor

៌

Telestial

Învierea øi
judecata

Ispæøirea lui Isus Hristos face posibilæ salvarea.
Invitaﬂia de a fi botezat
Invitaﬂia de a fi botezat øi confirmat trebuie sæ fie claræ øi directæ: „Veﬂi urma exemplul lui Isus
Hristos prin a fi botezat de cætre o persoanæ care deﬂine autoritatea preoﬂiei lui Dumnezeu?
Noi vom avea o ceremonie de botez pe [data]. Væ veﬂi pregæti pentru a fi botezat la acea datæ?“.
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Idei pentru predare
Note
Aceastæ secﬂiune cuprinde idei pe care le puteﬂi folosi atunci când væ pregætiﬂi øi când
predaﬂi aceastæ lecﬂie. Urmaﬂi, rugându-væ, îndemnurile Spiritului atunci când decideﬂi
cum sæ folosiﬂi aceste idei. Adæugaﬂi ideile pe care le selectaﬂi la planul lecﬂiei
dumneavoastræ. Nu uitaﬂi cæ aceste idei sunt sugestii – nu cerinﬂe – pentru a væ
ajuta sæ veniﬂi în întâmpinarea nevoilor celor cærora le propovæduiﬂi.

Plan pentru o lecﬂie scurtæ (3-5 minute)
Planul salværii ne învaﬂæ de unde venim, de ce suntem aici pe pæmânt øi
unde vom merge dupæ aceastæ viaﬂæ. Traseazæ cælætoria noastræ eternæ prin
viaﬂa premuritoare, viaﬂa muritoare, moarte, înviere øi pânæ la viaﬂa noastræ
în eternitate. Planul explicæ, de asemenea, ce face Tatæl nostru iubitor din
Cer pentru a ne ajuta sæ facem din aceastæ cælætorie o reuøitæ, în aøa fel
încât sæ ne putem întoarce în prezenﬂa Sa øi sæ devenim asemænætori Lui.
Planul are ca punct central misiunea øi ispæøirea lui Isus Hristos pentru
a birui efectele cæderii øi a face posibil ca noi sæ avem viaﬂa eternæ. Væ
invitæm sæ meditaﬂi øi sæ væ rugaﬂi cu privire la acest mesaj.

• Viaﬂa prepæmânteanæ: Scopul øi planul lui Dumnezeu pentru noi
• Creaﬂia
• Libertatea de a alege øi cæderea lui Adam øi a Evei
• Viaﬂa noastræ pe pæmânt
• Ispæøirea
• Lumea spiritelor
• Învierea, judecata øi nemurirea
• Împæræﬂii ale slavei
Angajamente
• Væ veﬂi ruga pentru a øti cæ ceea ce v-am propovæduit este adeværat?
• Væ veﬂi pocæi de pæcatele dumneavoastræ?
• Veﬂi participa împreunæ cu noi la adunærile Bisericii în aceastæ duminicæ?
• Veﬂi urma exemplul Salvatorului øi veﬂi fi botezat pe (data)?
• Putem sæ stabilim o datæ pentru urmætoarea noastræ vizitæ?
• Porunci din lecﬂia 4 pe care alegeﬂi sæ le includeﬂi.

Plan pentru o lecﬂie de duratæ medie (10-15 minute)
Mesajul nostru ne ajutæ sæ înﬂelegem scopul vieﬂii øi cine suntem noi. Ne
dæ speranﬂæ øi ne ajutæ sæ gæsim pace, bucurie øi fericire. Ne explicæ de
unde venim, de ce suntem aici pe pæmânt øi unde vom merge dupæ
aceastæ viaﬂæ. Dumnezeu este Tatæl Nostru øi ne iubeøte. Noi suntem
copiii Sæi. Noi facem parte din familia Lui øi am træit împreunæ cu El
înainte de a ne fi næscut pe acest pæmânt. El are un plan al fericirii care
face posibil ca noi sæ ne putem întoarce în prezenﬂa Sa dupæ aceastæ
viaﬂæ. Progresul nostru depinde de felul în care folosim libertatea noastræ
de alegere datæ de Dumnezeu, sau capacitatea de a alege. Ca parte a
acelui plan, cæderea lui Adam a fæcut posibil ca noi sæ venim pe pæmânt,
sæ obﬂinem un trup fizic, sæ avem experienﬂe øi propriile noastre familii.
Dar cæderea a adus, de asemenea, moartea fizicæ, care înseamnæ
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Note
separarea spiritului de trup, øi moartea spiritualæ, care înseamnæ
separarea de Dumnezeu.
Isus Hristos se aflæ în centrul planului lui Dumnezeu. Sacrificiul ispæøitor
al lui Hristos a biruit atât efectele morﬂii fizice, cât øi pe cele ale morﬂii
spirituale. Noi toﬂi vom fi înviaﬂi øi vom træi pentru totdeauna având trupuri
fizice lipsite de durere øi boalæ. Hristos a fæcut, de asemenea, posibil
biruirea morﬂii spirituale. Atunci când noi træim în acord cu Evanghelia
Sa, El ne va ierta pæcatele cu milostenie. El ne va vindeca øi va înlocui
vina øi ruøinea cu pace øi fericire în aceastæ viaﬂæ.
Ca parte a planului milostiv al lui Dumnezeu, noi toﬂi vom suferi moartea
fizicæ. Spiritele noastre vor fi separate de trupurile noastre øi vom træi o
perioadæ în lumea spiritelor. Vom fi apoi înviaﬂi având trupuri nemuritoare, o
unire eternæ a trupului nostru cu spiritul. Vom fi judecaﬂi în acord cu faptele
øi dorinﬂele noastre. Aceia care vor fi træit în acord cu Evanghelia vor primi
darul cel mai mare al Tatælui din Cer, darul vieﬂii eterne în prezenﬂa Sa.
Tatæl nostru Ceresc a arætat din nou dragoste faﬂæ de copiii Sæi revelând
planul Sæu de fericire. Învæﬂæm despre acest plan minunat din Cartea lui
Mormon pe care o puteﬂi citi, puteﬂi medita asupra ei øi væ puteﬂi ruga cu
privire la ea. Væ invitæm sæ participaﬂi la adunærile Bisericii øi sæ preaslæviﬂi
împreunæ cu noi.

Angajamente:
• Væ veﬂi ruga pentru a øti cæ ceea ce v-am propovæduit este adeværat?
• Væ veﬂi pocæi de pæcatele dumneavoastræ?
• Veﬂi participa împreunæ cu noi la adunærile Bisericii în aceastæ
duminicæ?

• Veﬂi urma exemplul Salvatorului øi veﬂi fi botezat pe (data)?
• Putem sæ stabilim o datæ pentru urmætoarea noastræ vizitæ?
• Porunci din lecﬂia 4 pe care alegeﬂi sæ le includeﬂi.

Plan pentru o lecﬂie întreagæ (30-45 minute)
• Viaﬂa prepæmânteanæ: Scopul øi planul lui Dumnezeu pentru noi
– Dumnezeu este Tatæl nostru Ceresc øi noi suntem copiii Sæi
(vezi Faptele apostolilor 17:16-34; Evrei 12:9).

– Dumnezeu are un plan pentru fericirea noastræ. Isus Hristos se
aflæ în centrul acestui plan.

– Planul fericirii al lui Dumnezeu face posibil ca noi sæ ne întoarcem
în prezenﬂa Sa (vezi Moise 1:39).

– Progresul nostru etern depinde de felul în care ne folosim de
libertatea noastræ de alegere (vezi 2 Nefi 2:27-29).

• Creaﬂia
– Sub îndrumarea Tatælui, Isus Hristos a creat pæmântul
(vezi Evrei 1:1-3).
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• Libertatea de a alege øi cæderea lui Adam øi a Evei
– Adam øi Eva au fost creaﬂi dupæ chipul lui Dumnezeu
(vezi Genesa 1:26-27).

– În grædina Edenului ei erau inocenﬂi øi træiau în prezenﬂa lui
Dumnezeu.

– Pentru cæ au luat din rodul interzis, ei au fost alungaﬂi din grædinæ
(vezi Moise 4:19-31). Aceasta se numeøte Cæderea.

– Ei au devenit muritori, au putut sæ aibæ copii øi au devenit supuøi
pæcatului øi morﬂii (vezi 2 Nefi 2:22-25; Moise 5:11).

• Viaﬂa noastræ pe pæmânt
– Scopul nostru în viaﬂæ este de a gæsi pace, bucurie øi fericire în
familii øi de a ne pregæti sæ ne întoarcem sæ træim alæturi de
Dumnezeu.

– Noi am venit pe pæmânt pentru a fi încercaﬂi (vezi Avraam 3:24-25).
– Obﬂinem un trup din carne øi oase, dar suntem supuøi morﬂii fizice.
– Dumnezeu dæ porunci. Dacæ ne supunem, suntem binecuvântaﬂi.
Dacæ nu ne supunem, pæcætuim øi suportæm consecinﬂele.

– Trebuie plætit pentru fiecare pæcat, fie de noi, fie de Hristos (vezi
D&L 19:15-20).

– Facem alegeri øi toﬂi comitem pæcate (vezi Romani 3:23).
– Træim experienﬂe care ne aduc fericire, dar øi tristeﬂe.
– Færæ Hristos noi nu putem birui nici moartea fizicæ, nici moartea
spiritualæ.

• Ispæøirea
– Pentru cæ Isus Hristos a biruit moartea fizicæ, noi toﬂi vom fi înviaﬂi
(vezi Alma 11:41-43).

– Prin ispæøirea lui Hristos noi putem fi curæﬂiﬂi de pæcat astfel
încât sæ ne putem întoarce sæ træim în prezenﬂa lui Dumnezeu
(vezi 2 Nefi 9:8-9).

– Hristos ne va ierta pæcatele atunci când avem credinﬂæ în El, când
ne pocæim, primim botezul øi darul Duhului Sfânt øi înduræm
pânæ la sfârøit.

• Lumea spiritelor
– Toﬂi oamenii trebuie sæ moaræ.
– Când murim, spiritele noastre merg în lumea spiritelor.
– Noi vom træi fie într-o stare de suferinﬂæ, fie într-o stare de pace
øi liniøte, în funcﬂie de cum am træit în aceastæ viaﬂæ.

• Învierea, judecata øi nemurirea
– Spiritele øi trupurile noastre vor fi reunite la înviere (vezi Alma
11:42-45; 40:23).

– Noi ne vom întoarce în prezenﬂa lui Dumnezeu pentru a fi judecaﬂi
în funcﬂie de faptele øi dorinﬂele noastre.
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– Dacæ ne-am pocæit, vom avea parte de milæ.
– Viaﬂa eternæ este un dar de la Dumnezeu oferit celor care sunt
supuøi întru totul Evangheliei lui Isus Hristos (vezi D&L 14:7).

• Împæræﬂii de slavæ (vezi D&L 76; 137; 1 Corinteni 15:40-42):
– Primim ræsplata în acord cu faptele øi dorinﬂele noastre
(vezi D&L 137:9).

– Aceia care primesc Evanghelia øi træiesc în acord cu aceasta,
arætând curaj pe parcursul vieﬂii lor, vor fi primiﬂi în împæræﬂia
celestialæ (vezi D&L 76:50-70).

– Oameni onorabili care sunt „orbiﬂi de viclenia oamenilor“ øi care
„nu sunt curajoøi în mærturia despre Isus [Hristos]“ vor fi primiﬂi
în împæræﬂia terestrialæ (vezi D&L 76:75, 79).

– Aceia care pæcætuiesc øi nu se pocæiesc vor primi slava telestialæ
dupæ ce vor suferi øi vor plæti pentru pæcatele lor.

Angajamente
• Væ veﬂi ruga pentru a øti cæ ceea ce v-am propovæduit este adeværat?
• Væ veﬂi pocæi de pæcatele dumneavoastræ?
• Veﬂi participa împreunæ cu noi la adunærile Bisericii în aceastæ
duminicæ?

• Veﬂi urma exemplul Salvatorului øi veﬂi fi botezat pe (data)?
• Putem sæ stabilim o datæ pentru urmætoarea noastræ vizitæ?
• Porunci din lecﬂia 4 pe care alegeﬂi sæ le includeﬂi.

Întrebæri pe care le puteﬂi adresa dupæ ce propovæduiﬂi
• Ce întrebæri aveﬂi în legæturæ cu ceea ce am propovæduit?
• Ce înﬂelegeﬂi despre planul lui Dumnezeu pentru dumneavoastræ øi familia
dumneavoastræ?

• Din ceea ce v-am propovæduit, ce înﬂelegeﬂi despre rolul lui Isus Hristos?
Ce înseamnæ acest lucru pentru dumneavoastræ?

Definiﬂii cheie
Mai jos, sunt termeni care nu sunt înﬂeleøi în mod frecvent. Asiguraﬂi-væ cæ îi explicaﬂi
într-un mod clar øi aflaﬂi dacæ cei cærora le propovæduiﬂi înﬂeleg.

• Cæderea (lui Adam øi a Evei): Când Adam øi Eva au mâncat din rodul interzis,
ei au devenit muritori – aceasta înseamnæ cæ erau supuøi pæcatului øi morﬂii.
Adam a devenit „prima fæpturæ în carne“ de pe pæmânt (vezi Moise 3:7). Revelaﬂia
din zilele din urmæ clarificæ despre Cædere cæ este o binecuvântare øi cæ Adam øi
Eva ar trebui onoraﬂi ca fiind cei dintâi pærinﬂi ai întregii omeniri.

• Exaltare: Viaﬂa eternæ în prezenﬂa lui Dumnezeu; a deveni asemænætori Tatælui
nostru din Cer øi a træi în prezenﬂa Sa. Cel mai mare dintre toate darurile lui
Dumnezeu. Exaltarea vine prin ispæøirea lui Hristos øi prin supunere faﬂæ de
toate legile øi rânduielile Evangheliei.
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• Ispæøire: Aøa cum este folosit în scripturi, a ispæøi înseamnæ a suferi pedeapsa

Note

pentru un pæcat, îndepærtând astfel efectele pæcatului de cei care se pocæiesc
øi permiﬂându-le astfel sæ se reapropie de Dumnezeu. Isus Hristos a suferit în
Ghetsimani øi pe cruce. El a fost singurul capabil de a înfæptui o ispæøire perfectæ pentru toatæ omenirea. El a suferit pedeapsa pentru pæcatele noastre în
Ghetsimani øi a murit pe cruce. El a luat asupra Sa durerile, bolile, ispitele,
suferinﬂele øi infirmitæﬂile noastre ale tuturor (vezi Alma 7:11-12).

• Înviere: Reunirea dupæ moarte a trupului spiritual cu trupul fizic din carne øi
oase. Dupæ înviere, spiritul øi trupul nu vor mai fi niciodatæ separate, iar persoana
este nemuritoare. Fiecare persoanæ næscutæ pe pæmânt va fi înviatæ pentru cæ Isus
Hristos a biruit moartea.

• Judecatæ: Dumnezeu, prin Isus Hristos, ne va judeca pe fiecare în parte pentru
a stabili ce slavæ eternæ vom primi. Aceastæ judecatæ va fi în acord cu supunerea
noastræ faﬂæ de poruncile lui Dumnezeu, inclusiv acceptarea de cætre noi a sacrificiului ispæøitor al lui Isus Hristos. Noi ne vom primi ræsplata eternæ în acord cu
faptele øi dorinﬂele noastre bune sau rele.

• Mântuire: A elibera, a cumpæra sau a ræscumpæra, cum ar fi plætirea pentru a
elibera o persoanæ din sclavie. Cuvântul mântuire se referæ la ispæøirea lui Isus
Hristos øi la eliberarea de pæcat. Ispæøirea lui Isus mântuieøte toatæ omenirea de
la moartea fizicæ. Prin ispæøirea Sa, cei care au credinﬂæ în El øi care se pocæiesc
sunt, de asemenea, mântuiﬂi de la moartea spiritualæ.

• Moarte fizicæ: Separarea spiritului nostru, care træieøte pentru totdeauna øi nu
poate muri, de trupul nostru fizic.

• Moarte spiritualæ: Separarea de Dumnezeu øi influenﬂa Sa; a muri din punct de
vedere al lucrurilor ce ﬂin de neprihænire. Moartea spiritualæ a pætruns în lume prin
cæderea lui Adam (vezi Alma 42:6-7). Muritorii care au gânduri, cuvinte øi fapte rele
sunt morﬂi spiritual chiar în timpul în care sunt în viaﬂæ pe pæmânt (vezi 2 Nefi 9:39).
Prin ispæøirea lui Isus Hristos øi prin supunere faﬂæ de principiile øi rânduielile
Evangheliei, bærbaﬂii øi femeile pot fi curæﬂiﬂi de pæcat øi pot birui moartea spiritualæ.

• Nemurire: Faptul de a træi pentru totdeauna într-o stare înviatæ, færæ a fi supus
morﬂii fizice.

• Salvare: A fi salvat de la moartea fizicæ øi moartea spiritualæ. Toﬂi oamenii vor fi
salvaﬂi de la moartea fizicæ prin harul lui Dumnezeu, prin moartea øi învierea lui
Isus Hristos. Fiecare persoanæ poate fi salvatæ, de asemenea, de la moartea
spiritualæ tot prin harul lui Dumnezeu, prin credinﬂa în Isus Hristos. Aceastæ
credinﬂæ se manifestæ printr-o viaﬂæ supusæ legilor øi rânduielilor Evangheliei øi
slujirii faﬂæ de Isus Hristos.

• Viaﬂa muritoare: Perioada de timp de la naøtere pânæ la moartea fizicæ.
• Viaﬂæ premuritoare (existenﬂæ premuritoare; viaﬂæ prepæmânteanæ): În calitate
de copii de spirit ai Tatælui nostru din Cer, noi am træit în prezenﬂa Sa înainte de a ne
fi næscut pe acest pæmânt. În viaﬂa premuritoare nu am avut trupuri fizice.

Alﬂi termeni care poate vor trebui explicaﬂi celor cærora le propovæduiﬂi
• Botez prin scufundare

• Împæræﬂii de glorie

• Pocæinﬂæ

• Celestial

• Încercare

• Pomul cunoaøterii

• Creaﬂie

• Lumea spiritelor

• Credinﬂæ

• Moarte fizicæ

• Curæﬂit [de pæcat]

• Opoziﬂie

• Grædina Edenului

• Pæcat

• Iertare [de pæcat]

• Planul salværii

binelui øi ræului

• Progres etern
• Rodul interzis
• Telestial
• Terestrial
• Viaﬂæ eternæ
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Evanghelia lui Isus Hristos
Note

Obiectivul dumneavoastræ
Atunci când propovæduiﬂi, pregætiﬂi-væ simpatizanﬂii sæ îndeplineascæ cerinﬂele pentru botez predate
în Doctrinæ øi legæminte 20:37 øi în întrebærile pentru interviul de botez. Acest lucru se realizeazæ
cel mai bine prin invitarea simpatizanﬂilor de a face øi a ﬂine angajamentele enumerate mai jos.
Întrebærile interviului pentru botez
• Credeﬂi cæ Dumnezeu este Tatæl nostru Etern?
• Credeﬂi cæ Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Salvatorul øi Mântuitorul lumii?
• Credeﬂi cæ Biserica øi Evanghelia lui Isus Hristos au fost restaurate prin profetul Joseph Smith?
Angajamente
• Veﬂi continua sæ væ mæriﬂi credinﬂa în Isus Hristos continuând sæ învæﬂaﬂi despre
Evanghelia Sa?
• Væ veﬂi pocæi øi væ veﬂi ruga pentru iertarea pæcatelor?
• Veﬂi fi botezat pentru a deveni membru al Bisericii lui Isus Hristos a Sfinﬂilor din Zilele
din Urmæ pe (data)? Veﬂi fi confirmat øi veﬂi primi darul Duhului Sfânt?
• Veﬂi participa împreunæ cu noi la adunærile Bisericii în aceastæ duminicæ?
• Putem sæ stabilim o datæ pentru urmætoarea noastræ vizitæ?
• Porunci din lecﬂia 4 pe care alegeﬂi sæ le includeﬂi.

Prin Hristos putem sæ fim curæﬂiﬂi de pæcat
Dumnezeu Øi-a trimis în lume Fiul Sæu Preaiubit, Isus Hristos, pentru ca toﬂi copiii lui
Dumnezeu sæ aibæ posibilitatea de a se întoarce sæ træiascæ în prezenﬂa Sa dupæ ce vor
fi murit. Numai prin harul øi mila Salvatorului putem fi curæﬂiﬂi de pæcat pentru ca sæ
putem træi în prezenﬂa Tatælui nostru Ceresc. A fi curæﬂit de pæcat înseamnæ a fi vindecat
spiritual (vezi 3 Nefi 9:13; 18:32).
Datoritæ ispæøirii øi învierii lui Isus Hristos, toﬂi oamenii vor fi duøi înapoi în prezenﬂa
Domnului pentru a fi judecaﬂi în acord cu faptele øi dorinﬂele lor (vezi 2 Nefi 9:10-16;
Helaman 14:15-18; 3 Nefi 27:14-22; D&L 137:9). Noi vom fi judecaﬂi în acord cu legile
dreptæﬂii øi ale milei.
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Dreptatea este legea perpetuæ care face ca faptele sæ aibæ consecinﬂe – binecuvântæri
pentru supunere faﬂæ de poruncile lui Dumnezeu øi pedepse pentru nesupunere. Noi toﬂi
comitem pæcate. Pæcatul ne face sæ nu fim curaﬂi øi nici un lucru care nu este curat nu
poate træi în prezenﬂa lui Dumnezeu (vezi 1 Nefi 10:21; 3 Nefi 27:19; Moise 6:57).
Atunci când a stat în locul nostru øi a suferit pedeapsa pentru pæcatele noastre,
Salvatorul a îndeplinit cerinﬂele dreptæﬂii pentru cei care se pocæiesc de pæcatele lor øi care
se stræduiesc sæ ﬂinæ toate poruncile Sale. Aceastæ faptæ se numeøte ispæøire. Datoritæ acestei
fapte altruiste, Hristos poate mijloci în faﬂa Tatælui pentru noi. Tatæl Ceresc poate aræta milæ,
poate sæ-øi retragæ pedeapsa øi sæ ne primeascæ în prezenﬂa Sa. Tatæl nostru Ceresc aratæ
milæ atunci când ne iartæ de pæcate øi ne ajutæ sæ ne întoarcem sæ locuim în prezenﬂa Sa.
Totuøi, Isus nu a exclus ræspunderea noastræ personalæ. El ne iartæ pæcatele atunci când
Îl acceptæm, când ne pocæim øi ne supunem poruncilor Sale. Prin ispæøire øi prin træirea
conform Evangheliei, putem deveni demni de a intra în prezenﬂa Tatælui nostru Ceresc
pentru totdeauna. Trebuie sæ arætæm cæ-L acceptæm pe Hristos øi cæ avem credinﬂæ în El prin
ﬂinerea poruncilor Sale øi prin supunerea faﬂæ de primele principii øi rânduieli ale Evangheliei.

Note

Pæcatul
Noﬂiunea de „pæcat“ are înﬂelesuri variate în culturi diferite. În multe culturi este asociat conceptului
de a comite o nelegiuire. În altele, e valabil numai în cazul în care o persoanæ este prinsæ fæcând ceva
ræu care poate aduce ruøine asupra unei familii sau comunitæﬂi. Explicaﬂi faptul cæ pæcatul înseamnæ
nesupunere faﬂæ de poruncile lui Dumnezeu øi are ca rezultat separarea de Dumnezeu. Dumnezeu
øtie tot ce facem øi gândim øi noi Îl dezamægim atunci când pæcætuim. Nu discutaﬂi despre pæcatele
dumneavoastræ din trecut. Îndemnaﬂi-i sau rugaﬂi-i pe simpatizanﬂi sæ nu discute despre pæcatele lor.
Studiul scripturilor
Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Sæu

Hristos este avocatul nostru

Alma 11:40

D&L 45:3-5

Ioan 3:16-17

Salvarea prin Hristos
2 Nefi 2:6-8
2 Nefi 9:21-24

Milæ øi dreptate
Alma 34:8-9, 14-16

Mosia 15:9

Alma 42:22-25

Credinﬂa în Isus Hristos
Primul principiu al Evangheliei este credinﬂa
în Domnul Isus Hristos. A avea credinﬂæ în Hristos
înseamnæ a avea o convingere fermæ cæ El este
Singurul Fiu Næscut al lui Dumnezeu øi Salvatorul
øi Mântuitorul lumii. Noi recunoaøtem cæ ne putem
întoarce sæ træim alæturi de Tatæl nostru Ceresc
bazându-ne numai pe harul øi mila Fiului Sæu.
Atunci când avem credinﬂæ în Hristos, noi acceptæm
øi punem în practicæ ispæøirea øi învæﬂæturile Sale.
Noi avem încredere în El øi în ceea ce spune. Øtim cæ
El are puterea de a-Øi ﬂine promisiunile. Tatæl Ceresc
îi binecuvânteazæ pe cei care au credinﬂa de a se
supune Fiului Sæu.
Credinﬂa în Hristos duce la fapte. Duce la pocæinﬂæ sinceræ øi de duratæ. Când avem
credinﬂæ încercæm cât de mult putem sæ învæﬂæm despre Salvatorul nostru øi sæ devenim
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mai asemænætori Lui. Vrem sæ învæﬂæm care sunt poruncile Sale øi, apoi, ne supunem lor.
Deøi încæ vom mai face greøeli, ne arætæm dragostea pentru El prin stræduinﬂa de a ﬂine
poruncile Sale øi de a evita pæcatul.
Noi credem în Hristos øi credem cæ El vrea ca noi sæ ﬂinem toate poruncile Sale. Vrem
sæ arætæm credinﬂa noastræ prin supunere faﬂæ de El. Ne rugæm cu credinﬂæ pentru a avea
puterea de a birui ispitele. Putem, de asemenea, sæ ne mærim credinﬂa într-un anumit
principiu, cum ar fi Cuvântul de înﬂelepciune sau zeciuiala, dacæ avem, în primul rând,
credinﬂæ în Isus Hristos în suficientæ mæsuræ ca sæ ne supunem poruncilor Sale. Atunci
când træim conform unei anumite porunci, învæﬂæm despre adeværul acesteia din
experienﬂæ (vezi Ioan 7:17). Noi creøtem, de asemenea, în credinﬂæ prin ascultarea
cuvântului lui Dumnezeu (vezi Romani 10:17) øi prin citirea cuvântului lui
Dumnezeu (vezi Helaman 15:7-8).
Atunci când ne supunem lui Dumnezeu, El ne binecuvânteazæ. El ne dæ putere pentru a
face faﬂæ greutæﬂilor vieﬂii. El ne ajutæ sæ schimbæm dorinﬂele inimilor noastre. Prin credinﬂa
noastræ în Isus Hristos, El ne poate vindeca atât fizic cât øi spiritual.
Studiul scripturilor
Credinﬂæ, putere øi salvare

Exemple de credinﬂæ

1 Nefi 7:12
2 Nefi 9:23
2 Nefi 25:23

Eter 12

Moroni 7:33-34
Moroni 10:7

Alma 32
Efeseni 2:8

Fapte øi supunere
1 Nefi 3:7
D&L 130:20-21

Doctrina credinﬂei
Ghid pentru scripturi,
„Credinﬂæ“

Evrei 11
Iacov 2:17-26

Credinﬂæ pentru pocæinﬂæ
Alma 34

Pocæinﬂa
Al doilea principiu al Evangheliei este pocæinﬂa. Credinﬂa noastræ în Hristos øi
dragostea noastræ pentru El ne duc spre pocæinﬂæ sau spre o schimbare a gândurilor,
convingerilor øi comportamentelor care nu sunt în armonie cu voinﬂa Sa. Pocæinﬂa include
dobândirea unei înﬂelegeri noi despre Dumnezeu, despre noi înøine øi despre lume. Când
ne pocæim, simﬂim o pærere sinceræ de ræu, apoi încetæm sæ mai facem lucrurile care sunt
greøite øi continuæm sæ facem lucrurile care sunt corecte. Faptul de a ne pune vieﬂile în
acord cu voinﬂa lui Dumnezeu prin pocæinﬂæ este scopul principal al vieﬂii noastre. Ne
putem întoarce sæ træim alæturi de Dumnezeu Tatæl numai prin mila lui Hristos, iar noi
primim mila lui Hristos numai dacæ ne pocæim.
Pentru a ne pocæi, ne recunoaøtem greøelile øi avem remuøcæri, sau simﬂim tristeﬂe dupæ
voia lui Dumnezeu. Ne mærturisim pæcatele lui Dumnezeu. De asemenea, mærturisim
pæcatele foarte grave conducætorilor Bisericii autorizaﬂi de Dumnezeu, care ne pot ajuta
sæ ne pocæim. Îl rugæm pe Dumnezeu, în rugæciune, sæ ne ierte. Facem tot ce putem pentru
a îndrepta problemele pe care faptele noastre le-ar putea cauza; acest lucru se numeøte
restituire. Atunci când ne pocæim, pærerea noastræ despre noi înøine sau despre lume se
schimbæ. Pe mæsuræ ce ne schimbæm, recunoaøtem cæ suntem copii ai lui Dumnezeu øi cæ
nu trebuie sæ mai continuæm sæ facem aceleaøi greøeli iar øi iar. Dacæ ne pocæim sincer, ne
îndepærtæm de pæcatele noastre øi nu le mai facem. Rezistæm oricærei dorinﬂe de a face
pæcate. Dorinﬂa noastræ de a-L urma pe Dumnezeu devine mai puternicæ øi mai profundæ.
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Pocæinﬂa sinceræ are mai multe rezultate. Simﬂim iertarea lui Dumnezeu øi pacea
Sa în viaﬂa noastræ. Vina øi tristeﬂea noastræ sunt øterse. Simﬂim mai din plin influenﬂa
Spiritului. Øi când vom pleca din aceastæ viaﬂæ, vom fi mai pregætiﬂi sæ træim alæturi
de Tatæl nostru Ceresc øi de Fiul Sæu.
Chiar øi dupæ ce L-am acceptat pe Hristos øi ne-am pocæit de pæcatele noastre, putem sæ
decædem øi sæ pæcætuim din nou. Ar trebui sæ încercæm continuu sæ corectæm aceste pæcate.
În plus, ar trebui sæ ne perfecﬂionæm continuu – sæ ne formæm calitæﬂi asemænætoare lui
Hristos, sæ ne mærim cunoaøterea øi sæ slujim mai eficient. Pe mæsuræ ce învæﬂæm mai multe
referitor la ce aøteaptæ Salvatorul din partea noastræ, vom dori sæ ne arætæm dragostea prin
supunere faﬂæ de El. Astfel, când ne pocæim în fiecare zi, vom decoperi cæ viaﬂa noastræ se va
schimba øi se va îmbunætæﬂi. Inima øi comportamentul nostru vor deveni mai asemænætoare
lui Hristos. Vom ajunge sæ simﬂim o mare bucurie când ne pocæim zilnic.

Note

Studiul scripturilor
Cu toﬂii pæcætuim
Romani 3:23

Mântuire øi iertare
1 Ioan 1:7-8

Pocæinﬂæ
Alma 34:8-17
D&L 58:42-43
D&L 61:2

Helaman 5:10-11
Mila cere un om pocæit

2 Corinteni 7:9-10
Ghid pentru scripturi,
„Pocæinﬂæ, (a) se pocæi“

Alma 12:32-35
Alma 42:13, 21-24

D&L 18:10-13

Botezul, primul nostru legæmânt
Credinﬂa în Isus Hristos øi pocæinﬂa ne pregætesc
pentru rânduielile botezului øi confirmærii. Rânduiala
este o ceremonie sfântæ sau un ritual care aratæ cæ am
intrat într-un legæmânt cu Dumnezeu.
Dumnezeu a cerut întotdeauna copiilor Sæi sæ facæ
legæminte. Un legæmânt este un acord obligatoriu øi
solemn între Dumnezeu øi om. Dumnezeu promite
sæ ne binecuvânteze øi noi promitem sæ ne supunem
Lui. Dumnezeu stabileøte termenii legæmintelor
Evangheliei, pe care noi ori le acceptæm, ori le
respingem. Respectarea legæmintelor aduce
binecuvântæri în aceastæ viaﬂæ øi exaltare în
viaﬂa ce va veni.
Legæmintele ne obligæ sæ ne onoræm angajamentele
faﬂæ de Dumnezeu. Pentru a respecta legæmintele
noastre, trebuie sæ renunﬂæm la activitæﬂi sau avantaje care ne împiedicæ sæ ne onoræm aceste
legæminte. De exemplu, renunﬂæm la a face cumpæræturi øi a ne recrea pentru a putea ﬂine
ziua de sabat sfântæ. Ar trebui, de asemenea, sæ dorim sæ fim demni pentru a primi
legæmintele pe care ni le oferæ Dumnezeu øi dupæ aceea sæ ne stræduim sæ le ﬂinem.
Legæmintele noastre ne aduc aminte sæ ne pocæim în fiecare zi a vieﬂii noastre. Prin
respectarea legæmintelor øi slujirea altora putem obﬂine øi pæstra iertarea pæcatelor noastre.
Legæmintele sunt fæcute, de obicei, prin rânduieli sacre, cum ar fi botezul. Aceste
rânduieli sunt efectuate prin autoritatea preoﬂiei. Prin rânduiala botezului, de exemplu,
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noi facem legæmântul de a lua asupra noastræ numele lui Isus Hristos, de a ne aminti
întotdeauna de El øi de a ﬂine poruncile Sale. Atunci când respectæm partea noastræ
din legæmânt, Dumnezeu ne promite toværæøia permanentæ a Duhului Sfânt, iertarea
pæcatelor øi naøterea din nou.
Prin rânduieli sfinte, cum sunt botezul øi confirmarea, noi învæﬂæm despre puterea
lui Dumnezeu øi o træim (vezi D&L 84:20). Isus n-e învæﬂat cæ trebuie sæ fim botezaﬂi prin
scufundare pentru a fi eliberaﬂi de pæcatele noastre sau iertaﬂi de ele. Botezul este o rânduialæ
esenﬂialæ pentru salvare. Nici o persoanæ nu poate intra în împæræﬂia lui Dumnezeu færæ a fi
botezatæ. Hristos a stabilit exemplul pe care sæ-l urmæm atunci când a fost botezat.
Botezul prin scufundare este un simbol al morﬂii, al îngropærii øi învierii Salvatorului.
În mod asemænætor, reprezintæ sfârøitul vieﬂii noastre vechi, pæcætoase øi un legæmânt
de a træi o viaﬂæ nouæ, ca ucenici al lui Hristos. Salvatorul ne-a învæﬂat cæ botezul este o
naøtere din nou. Atunci când suntem botezaﬂi începem procesul de a ne naøte din nou øi
devenim fii øi fiice spirituale ale lui Hristos (vezi Mosia 5:7-8; Romani 8:14-17).
Trebuie sæ fim botezaﬂi pentru a deveni membri ai Bisericii restaurate, Biserica lui
Isus Hristos a Sfinﬂilor din Zilele din Urmæ, øi pentru ca, în cele din urmæ, sæ intræm în
împæræﬂia cereascæ. Aceastæ rânduialæ este o lege a lui Dumnezeu øi trebuie efectuatæ prin
autoritatea Sa. Un episcop sau un preøedinte de misiune trebuie sæ acorde permisiunea
unui deﬂinætor al preoﬂiei pentru a efectua un botez sau o confirmare.
Pruncii nu trebuie sæ fie botezaﬂi; ei sunt mântuiﬂi prin mila lui Isus Hristos (vezi
Moroni 8:4-24). Ei nu au nevoie de botez pânæ ajung la vârsta la care devin responsabili,
adicæ atunci când împlinesc opt ani (vezi D&L 68:27).
Înainte de botez, ne arætæm dorinﬂa de a face legæmântul de a ﬂine toate poruncile
pentru tot restul vieﬂii noastre. Dupæ botez, ne arætæm credinﬂa prin respectarea legæmintelor noastre. De asemenea, noi ne reînnoim permanent legæmintele pe care le facem la
botez atunci când luæm din împærtæøanie. Este o poruncæ sæ luæm din împærtæøanie în
fiecare sæptæmânæ. Ne ajutæ sæ ræmânem demni de a avea întotdeauna Spiritul cu noi.
Ne aduce aminte în fiecare sæptæmânæ de legæmintele noastre. Isus Hristos a prezentat
aceastæ rânduialæ apostolilor Sæi chiar înainte de ispæøirea Sa. El a restaurat-o prin
profetul Joseph Smith. Salvatorul a poruncit ca deﬂinætorii preoﬂiei sæ administreze
împærtæøania în amintirea trupului Sæu øi a sângelui Sæu, care a fost værsat pentru noi.
Atunci când luæm din împærtæøanie fiind demni, noi promitem sæ ne amintim întotdeauna de sacrificiul Sæu, ne reînnoim promisiunile øi primim din nou promisiunea cæ
vom avea mereu Spiritul cu noi.
Înainte de botez
„Asiguraﬂi-væ cæ [simpatizanﬂii] øi-au mærit credinﬂa în Hristos, s-au pocæit de pæcate øi au
fæcut suficiente schimbæri în viaﬂa lor pentru a fi pregætiﬂi aøa cum este poruncit în Doctrinæ
øi legæminte 20:37. Simpatizanﬂii trebuie sæ træiascæ în conformitate cu principiile demnitæﬂii
morale øi ale Cuvântului de înﬂelepciune øi sæ îøi ia angajamentul de a plæti zeciuiala. Dacæ
misionarii simt cæ mai este nevoie de pregætire, ei ar trebui sæ amâne botezul pânæ când
simpatizantul se ridicæ la înælﬂimea standardelor.
Înainte de botez, fiecare simpatizant trebuie sæ participe la toate [lecﬂiile] misionare, sæ se
întâlneascæ cu episcopul sau preøedintele de ramuræ øi sæ participe de câteva ori la adunæri
de împærtæøanie“ („Statement on Missionary Work“, First Presidency letter, 11 dec. 2002).
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Studiul scripturilor
Exemplul lui Hristos
2 Nefi 31:4-18

Binecuvântæri promise ale botezului
Matei 3:13-17

Legamântul botezului
Mosia 5:8-10
Mosia 18:8-10

D&L 20:37

Ioan 3:5
Romani 6:4

Rugæciunile de împærtæøanie
Moroni 4 øi 5

Cerinﬂe pentru botez
2 Nefi 9:23
Mosia 18:8-10
Alma 7:14-15
3 Nefi 11:23-27

Mosia 4:11-12, 26
Moroni 8:25-26

Note

D&L 20:75-79

A lua din împærtæøanie
Moroni 6:1-4
D&L 20:37
Faptele apostolilor 2:37-39

D&L 27:2

1 Corinteni 11:23-29

Necesitatea existenﬂei autoritæﬂii
D&L 22

Evrei 5:4

Domnul a instituit împærtæøania
3 Nefi 18:1-18

Luca 22:15-20

Darul Duhului Sfânt
Isus ne-a învæﬂat cæ trebuie sæ fim botezaﬂi cu apæ øi, de asemenea, cu Spirit. Botezul cu
apæ trebuie sæ fie urmat de botezul cu Spirit, altfel botezul este incomplet. Doar când primim
botezul øi darul Duhului Sfânt, putem primi iertarea pæcatelor noastre øi putem deveni, pe
deplin, renæscuﬂi spiritual. Începem atunci o nouæ viaﬂæ spiritualæ ca ucenici ai lui Hristos.
Dupæ ce o persoanæ este botezatæ cu apæ, unul sau mai mulﬂi deﬂinætori autorizaﬂi ai
preoﬂiei îøi aøeazæ mâinile pe capul persoanei øi o confirmæ membræ a Bisericii lui Isus
Hristos a Sfinﬂilor din Zilele din Urmæ. Apoi, ei conferæ darul Duhului Sfânt.
Cei care primesc darul Duhului Sfânt øi ræmân demni se pot bucura de toværæøia sa pe
parcursul vieﬂii lor. Duhul Sfânt are un efect de sfinﬂire øi curæﬂire asupra noastræ. Duhul
Sfânt mærturiseøte despre Hristos øi ne ajutæ sæ recunoaøtem adeværul. El ne oferæ putere
spiritualæ øi ne ajutæ sæ facem ceea ce este drept. El ne alinæ în momentele de încercare
øi tristeﬂe. El ne avertizeazæ de pericolul spiritual sau fizic. Duhul Sfânt asiguræ puterea
prin care noi predæm øi învæﬂæm. Darul Duhului Sfânt este unul dintre darurile cele mai
preﬂioase ale Tatælui nostru Ceresc. Prin puterea Duhului Sfânt noi putem simﬂi dragostea
lui Dumnezeu pentru noi øi îndrumarea Sa. Acest dar este un mic exemplu de bucurie
eternæ øi o promisiune de viaﬂæ eternæ.
Autoritatea preoﬂiei necesaræ pentru a efectua aceastæ rânduialæ, care a fost pierdutæ
cu secole în urmæ ca rezultat al apostaziei, a fost restauratæ prin profetul Joseph Smith.
O persoanæ poate primi darul Duhului Sfânt numai în calitate de membræ a Bisericii.
Aceastæ autoritate reprezintæ diferenﬂa dintre Bisericæ øi oricare altæ religie din lume.
Din propria declaraﬂie a Domnului, aflæm cæ aceasta este „singura Bisericæ adeværatæ
øi vie de pe toatæ faﬂa pæmântului“ (D&L 1:30).
Îndrumare din partea Duhului Sfânt
Explicaﬂi celor cærora le propovæduiﬂi cæ Satana se opune lui Dumnezeu øi îi ademeneøte pe oameni
sæ facæ pæcate. Pentru a ræmâne cu sentimentele bune pe care le-au avut în timpul întâlnirilor cu
misionarii, ei ar trebui sæ citeascæ din Cartea lui Mormon, sæ se roage, sæ participe la adunærile
Bisericii øi sæ se supunæ poruncilor. Explicaﬂi faptul cæ a avea îndrumare continuæ de la Duhul Sfânt
este unul dintre beneficiile botezului øi confirmærii.
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Studiul scripturilor
Note

Natura Duhului Sfânt
D&L 130:22-23
Ioan 3:1-8

Galateni 5:22-23

Ghid pentru scripturi, „Duhul Sfânt“

Binecuvântæri øi influenﬂa Duhului Sfânt
2 Nefi 32:1-5
2 Nefi 33:1-2

Moise 6:61
Ioan 14:26

Ghid pentru scripturi, „Duhul Sfânt“

Importanﬂa darului Duhului Sfânt
2 Nefi 31:11-12, 18, 21
3 Nefi 18:36-37
3 Nefi 19:13

3 Nefi 27:19-20
D&L 19:31

D&L 33:15
Faptele apostolilor 19:1-6

A îndura pânæ la sfârøit
Odatæ ce am intrat pe calea strâmtæ øi îngustæ prin credinﬂæ în Isus Hristos, prin
pocæinﬂæ øi rânduielile botezului øi ale confirmærii, noi trebuie sæ depunem toate
eforturile pentru a ræmâne pe cale. Facem acest lucru exercitând continuu credinﬂa
în Isus Hristos, pocæindu-ne, fæcând legæminte øi urmând Spiritul.
Odatæ ce am fost iertaﬂi de pæcatele noastre, noi trebuie sæ încercæm, în fiecare zi, sæ
ræmânem departe de pæcat pentru ca astfel sæ putem avea întotdeauna Duhul Sfânt cu
noi. În legæmântul botezului, noi Îi promitem Tatælui nostru din Cer cæ ne vom supune
poruncilor Sale pentru tot restul vieﬂii noastre. Dacæ decædem, trebuie sæ ne pocæim
pentru a pæstra binecuvântærile legæmântului. Promitem sæ facem fapte bune, sæ îi slujim
pe alﬂii øi sæ urmæm exemplul Salvatorului. În scripturi, acest angajament pe viaﬂæ este
deseori numit „a îndura pânæ la sfârøit“.
Prin urmarea cærærii Evangheliei, ne putem apropia de Dumnezeu, putem birui ispita
øi pæcatul øi ne putem bucura mai din plin de darul Duhului Sfânt. Dacæ vom merge pe
aceastæ cale toatæ viaﬂa noastræ cu ræbdare, credinﬂæ, færæ întrerupere, ne vom pregæti
pentru viaﬂa eternæ.
Credinﬂa în Isus Hristos, pocæinﬂa, luarea legæmintelor, reînnoirea øi respectarea lor øi
curæﬂirea prin Spirit devin un model de viaﬂæ. Faptele noastre din viaﬂa de zi cu zi sunt
modelate øi conduse de aceste principii. Atunci când urmæm aceastæ cale, vom primi pace
øi bucurie øi vom dobândi treptat însuøiri asemænætoare cu cele ale lui Hristos. În cele din
urmæ, pe mæsuræ ce urmæm aceastæ cale øi „[înaintæm] cu fermitate în Hristos... øi
[înduræm] pânæ la sfârøit“ ni se promite: „Voi veﬂi avea viaﬂæ veønicæ“ (2 Nefi 31:20).
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Studiul scripturilor
Note

A îndura pânæ la sfârøit
2 Nefi 9:24
2 Nefi 31:14-20

3 Nefi 27:16-17

Matei 10:22

Binecuvântæri pentru cei care înduræ
1 Nefi 13:37

3 Nefi 15:9

D&L 14:7

Invitaﬂia de a fi botezat
Invitaﬂia de a fi botezat øi confirmat ar trebui sæ fie claræ øi directæ: „Veﬂi urma exemplul lui
Hristos prin a fi botezat de cætre o persoanæ care deﬂine autoritatea preoﬂiei lui Dumnezeu?
Noi vom avea o ceremonie de botez pe [data]. Væ veﬂi pregæti pentru a fi botezat la acea datæ?“.
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Note

Idei pentru predare
Aceastæ secﬂiune cuprinde idei pe care le puteﬂi folosi în pregætirea øi predarea
acestei lecﬂii. Prin rugæciune, urmaﬂi îndrumærile Spiritului pentru a væ decide cum
sæ folosiﬂi aceste idei. Adæugaﬂi ideile pe care le selectaﬂi la planul dumneavoastræ
pentru lecﬂie. Amintiﬂi-væ cæ aceste idei sunt sugestii – nu cerinﬂe – pentru a væ
ajuta sæ veniﬂi în întâmpinarea nevoilor celor cærora le propovæduiﬂi.

Plan pentru o lecﬂie scurtæ (3-5 minute)
Evanghelia lui Isus Hristos este singura cale spre viaﬂa eternæ. Primele
principii øi rânduieli ale Evangheliei Sale sunt credinﬂa în Isus Hristos,
pocæinﬂa, botezul prin scufundare pentru iertarea pæcatelor øi darul
Duhului Sfânt. Trebuie sæ înduræm pânæ la sfârøit. Prin punerea în
practicæ a acestor principii de-a lungul vieﬂii noastre, noi urmæm
exemplul Salvatorului, învæﬂæm sæ træim conform poruncilor Sale øi
dobândim însuøiri asemænætoare cu cele ale lui Hristos. Putem fi
iertaﬂi de pæcatele noastre øi ne vom putea întoarce sæ træim în
prezenﬂa Tatælui nostru din Cer.

• Prin Hristos putem fi curæﬂiﬂi de pæcat
• Credinﬂa în Isus Hristos
• Pocæinﬂa
• Botezul, primul nostru legæmânt
• Darul Duhului Sfânt
• A îndura pânæ la sfârøit
Angajamente
• Veﬂi continua sæ væ mæriﬂi credinﬂa în Isus Hristos continuând sæ
învæﬂaﬂi despre Evanghelia Sa?

• Væ veﬂi pocæi øi væ veﬂi ruga pentru iertarea pæcatelor?
• Veﬂi fi botezat pentru a deveni membru al Bisericii lui Isus Hristos a
Sfinﬂilor din Zilele din Urmæ pe (data)? Veﬂi fi confirmat øi veﬂi primi
darul Duhului Sfânt?

• Veﬂi participa împreunæ cu noi la adunærile Bisericii în aceastæ
duminicæ?

• Putem sæ stabilim o datæ pentru urmætoarea noastræ vizitæ?
• Porunci din lecﬂia 4 pe care alegeﬂi sæ le includeﬂi.

Plan pentru o lecﬂie de duratæ medie (10-15 minute)
Mesajul nostru este unul de credinﬂæ øi speranﬂæ. Noi Îl iubim øi Îl
preaslævim pe Isus Hristos. El este în centrul planului lui Dumnezeu
pentru fericirea noastræ. Sacrificiul ispæøitor al lui Hristos face posibil
ca noi sæ avem viaﬂæ eternæ în prezenﬂa lui Dumnezeu. Atunci când træim
în acord cu Evanghelia Sa, El ne va ierta pæcatele prin mila Sa. El ne va
vindeca øi va înlocui vina øi ruøinea cu pace øi fericire în aceastæ viaﬂæ.
Evanghelia lui Isus Hristos este simplæ. Începe cu credinﬂa în Hristos.
Noi credem în El, avem încredere în El øi ne bazæm pe El. O asemenea
credinﬂæ ne conduce spre pocæinﬂæ – încetæm a face lucruri greøite øi
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Note
continuæm sæ facem lucrurile care sunt drepte. Credinﬂa noastræ în El
ne face sæ dorim sæ ne arætæm dragostea prin ﬂinerea poruncilor Sale,
inclusiv botezul. Dupæ botez, El promite sæ ne dea darul Duhului Sfânt.
Duhul Sfânt ne va îndruma, ne va alina øi ne va ajuta sæ øtim adeværul.
Putem øti în inima øi în mintea noastræ când Duhul Sfânt este alæturi de
noi. Vom avea sentimente de pace, dragoste øi bucurie. Vom dori sæ
slujim altora. Pe tot parcursul vieﬂii noastre, ne vom strædui sæ Îi fim
pe plac Domnului.
Isus Hristos a restaurat Evanghelia Sa printr-un profet din zilele din urmæ.
Noi învæﬂæm despre Evanghelie din Cartea lui Mormon, pe care o puteﬂi
citi, puteﬂi medita asupra ei øi væ puteﬂi ruga cu privire la ea. Dumnezeu
væ va spune prin puterea Duhului Sfânt cæ este adeværatæ. Atunci când
veﬂi øti cæ este adeværatæ, veﬂi dori sæ væ pocæiﬂi øi sæ fiﬂi botezat pentru
ca astfel sæ puteﬂi primi iertarea pæcatelor dumneavoastræ øi darul
Duhului Sfânt.

Angajamente
• Veﬂi continua sæ væ mæriﬂi credinﬂa în Isus Hristos continuând sæ
învæﬂaﬂi despre Evanghelia Sa?

• Væ veﬂi pocæi øi væ veﬂi ruga pentru iertarea pæcatelor?
• Veﬂi fi botezat pentru a deveni membru al Bisericii lui Isus Hristos a
Sfinﬂilor din Zilele din Urmæ pe (data)? Veﬂi fi confirmat øi veﬂi primi
darul Duhului Sfânt?

• Veﬂi participa împreunæ cu noi la adunærile Bisericii în aceastæ
duminicæ?

• Putem sæ stabilim o datæ pentru urmætoarea noastræ vizitæ?
• Porunci din lecﬂia 4 pe care alegeﬂi sæ le includeﬂi.

Plan pentru o lecﬂie întreagæ (30-45 minute)
• Prin Isus Hristos putem fi curæﬂiﬂi de pæcate.
– Dumnezeu a trimis în lume pe Fiul Sæu Preaiubit, Isus Hristos
(vezi Ioan 3:16-17).

– Numai prin harul øi mila lui Hristos putem fi curæﬂiﬂi de pæcat
(vezi 2 Nefi 2:6-8).

– Noi avem responsabilitatea de a-L accepta pe Hristos, de a ne
pocæi øi de a ne supune.

• Credinﬂa în Isus Hristos
– Noi trebuie sæ credem în Hristos ca fiind Salvatorul lumii.
– El vrea ca noi sæ acceptæm øi sæ urmæm învæﬂæturile Sale.
– Noi primim binecuvântæri atunci când ne supunem (vezi
D&L 130:20-21).

• Pocæinﬂa
– Credinﬂa în Hristos duce la pocæinﬂæ (vezi Alma 34).
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Note
– Simﬂim o tristeﬂe dupæ voia lui Dumnezeu (vezi 2 Corinteni 7:9-10).
– Încetæm sæ facem lucruri greøite øi continuæm sæ facem lucrurile
care sunt drepte.

– Ne mærturisim pæcatele, iar pæcatele grave le mærturisim
conducætorilor Bisericii, care ne pot ajuta sæ ne pocæim
(vezi D&L 58:43).

– Primim iertare; vina øi tristeﬂea sunt înlocuite cu pace
(vezi Alma 36:17-21).

• Botezul, primul nostru legæmânt
– O rânduialæ este un ritual sfânt prin care noi facem legæminte cu
Dumnezeu.

– Un legæmânt este un acord solemn între Dumnezeu øi copiii Sæi.
– Legæmintele aduc binecuvântæri.
– Suntem botezaﬂi prin scufundare pentru iertarea pæcatelor
(vezi Articolele de credinﬂæ 1:4).

– Atunci când suntem botezaﬂi începem o nouæ viaﬂæ de angajament
faﬂæ de Hristos (vezi Romani 6:3-8).

– Botezul trebuie sæ fie efectuat de cætre o persoanæ care deﬂine
autoritatea preoﬂiei.

– Ne reînnoim legæmintele luând din împærtæøanie în fiecare
sæptæmânæ (D&L 20:77, 79).

• Darul Duhului Sfânt
– Botezul prin scufundare trebuie sæ fie urmat de botezul cu Spirit;
cele douæ fiind inseparabile.

– Conducætorii preoﬂiei conferæ darul Duhului Sfânt prin aøezarea
mâinilor.

– Duhul Sfânt ne învaﬂæ, ne curæﬂæ, ne alinæ, mærturiseøte despre
adevær, ne avertizeazæ øi ne îndrumæ (vezi 2 Nefi 32:1-5;
Mosia 5:1-6; Moroni 10:5; D&L 36:2).

• A îndura pânæ la sfârøit
– O datæ ce am fost botezaﬂi øi confirmaﬂi trebuie sæ continuæm sæ
mergem pe cale.

– Facem tot ce putem pentru a ræmâne departe de pæcat pentru ca
sæ ne putem bucura de darul Duhului Sfânt.

– Urmând cu sinceritate calea Evangheliei, care este credinﬂa,
pocæinﬂa, luarea øi respectarea legæmintelor øi primirea Duhului
Sfânt, ne putem pregæti pentru viaﬂa eternæ (vezi 2 Nefi 31:14-20).

– Trebuie sæ ne pocæim continuu pe parcursul vieﬂii noastre
(vezi D&L 19:15-20).

Angajamente
• Veﬂi continua sæ væ mæriﬂi credinﬂa în Isus Hristos continuând sæ
învæﬂaﬂi despre Evanghelia Sa?

• Væ veﬂi pocæi øi væ veﬂi ruga pentru iertarea pæcatelor?
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• Veﬂi fi botezat pentru a deveni membru al Bisericii lui Isus Hristos a
Sfinﬂilor din Zilele din Urmæ pe (data)? Veﬂi fi confirmat øi veﬂi primi
darul Duhului Sfânt?

• Veﬂi participa împreunæ cu noi la adunærile Bisericii în aceastæ
duminicæ?

• Putem sæ stabilim o datæ pentru urmætoarea noastræ vizitæ?
• Porunci din lecﬂia 4 pe care alegeﬂi sæ le includeﬂi.
Întrebæri pe care sæ le adresaﬂi dupæ ce propovæduiﬂi
• Ce întrebæri aveﬂi în legæturæ cu ceea ce v-am propovæduit?
• Ce înseamnæ a se pocæi?
• De ce este darul Duhului Sfânt o parte esenﬂialæ a Evangheliei?
• De ce este important ca dumneavoastræ sæ fiﬂi botezat øi sæ primiﬂi
darul Duhului Sfânt?

• A fost vreun lucru la adunærile Bisericii pe care nu l-aﬂi înﬂeles?
• Ce v-a plæcut la adunærile Bisericii noastre?
Definiﬂii cheie
• Confirmare: Aøezarea mâinilor de cætre cei care deﬂin preoﬂia lui
Melhisedec pentru a deveni membru al Bisericii øi pentru a conferi
darul Duhului Sfânt.

• Evanghelie: Planul salværii al lui Dumnezeu, devenit posibil prin
ispæøirea lui Isus Hristos. Evanghelia cuprinde adeværuri eterne sau
legi, legæminte øi rânduieli de care omenirea are nevoie pentru a se
putea întoarce în prezenﬂa lui Dumnezeu.

• Har: Puterea primitæ de la Isus Hristos care ne permite sæ obﬂinem
binecuvântæri în aceastæ viaﬂæ øi sæ dobândim viaﬂa eternæ øi exaltarea
dupæ ce am pus în aplicare credinﬂa, ne-am pocæit øi am depus toate
eforturile de a ﬂine poruncile. Un astfel de ajutor divin sau putere este
acordatæ prin mila øi dragostea lui Isus Hristos. Noi toﬂi avem nevoie
de har divin din cauza cæderii lui Adam øi din cauza slæbiciunilor
noastre.

• (A) Îndura pânæ la sfârøit: A ræmâne credincios poruncilor lui
Dumnezeu pe parcursul întregii vieﬂi, în pofida ispitei, opoziﬂiei
øi adversitæﬂii.

• Legæmânt: Un acord între Dumnezeu øi copiii Sæi. Noi nu avem
drepturi egale în cadrul acestui acord. Dumnezeu oferæ condiﬂiile
pentru legæmânt, iar noi suntem de acord sæ facem ceea ce ne cere El.
Dumnezeu ne promite apoi anumite binecuvântæri datoritæ supunerii
noastre. Noi primim rânduielile prin legæmânt. Atunci când facem
astfel de legæminte, promitem sæ le onoræm. De exemplu, membrii
Bisericii fac legæminte cu Domnul la botez øi reînnoiesc aceste
legæminte luând din împærtæøanie. Mai facem alte legæminte øi în
templu. Poporul lui Dumnezeu este un popor de legæmânt. Noi
suntem binecuvântaﬂi din beløug atunci când ne respectæm
legæmintele fæcute cu Domnul.
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• Milæ: Spiritul de compætimire, afecﬂiune øi iertare. Mila reprezintæ
una dintre însuøirile lui Dumnezeu. Isus Hristos aratæ milæ faﬂæ de
noi prin sacrificiul Sæu ispæøitor punând condiﬂia pocæinﬂei.

• Restituire: Înapoierea a ceva ce a fost luat sau pierdut.
• Viaﬂa eternæ: A træi pentru totdeauna ca familii în prezenﬂa lui
Dumnezeu (vezi D&L 132:19-20). Viaﬂa eternæ este cel mai mare
dar al lui Dumnezeu pentru om.

Alﬂi termeni care ar putea necesita mai multe explicaﬂii pentru cei cærora le
propovæduiﬂi
• Calea strâmtæ øi
îngustæ

• Curæﬂit de pæcat
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Poruncile
Pregætirea pentru botez øi confirmare

Note

Predarea acestei lecﬂii
Sunt multe modalitæﬂi de a preda poruncile aflate în aceastæ lecﬂie. De exemplu, aﬂi putea preda
câteva dintre poruncile din aceastæ lecﬂie ca parte a primelor trei lecﬂii sau aﬂi putea preda câteva
porunci ca lecﬂie separatæ. Ceea ce faceﬂi ar trebui sæ fie determinat de nevoile simpatizanﬂilor øi
de îndrumarea primitæ din partea Spiritului.

Pregætiﬂi-væ sæ predaﬂi
Scopul dumneavoastræ în predarea poruncilor este de a-i ajuta pe oameni sæ træiascæ în
acord cu Evanghelia prin exercitarea credinﬂei în Isus Hristos øi prin pocæinﬂæ pentru a se
pregæti pentru botez øi confirmare. Prin supunerea faﬂæ de porunci, oamenii îøi vor mæri
mærturiile despre Evanghelie, vor aræta cæ au „inima frântæ øi... spiritul smerit“ øi vor
începe sæ se pocæiascæ de toate pæcatele lor (vezi Moroni 6:1-4; D&L 20:37).
Aceastæ lecﬂie este organizatæ diferit faﬂæ de primele trei. Primele trei lecﬂii explicæ
baza doctrinaræ a Evangheliei lui Isus Hristos. Aceastæ lecﬂie explicæ porunci clare pe
care Dumnezeu le-a dat øi care ne ajutæ sæ punem în practicæ principiile Evangheliei
în viaﬂa noastræ.
Sunt multe modalitæﬂi de a preda aceastæ lecﬂie. Metoda pe care o folosiﬂi ar trebui sæ
fie determinatæ de nevoile simpatizanﬂilor øi de îndrumarea primitæ din partea Spiritului.
Gândiﬂi-væ øi rugaﬂi-væ mereu pentru a øti cum sæ-i ajutaﬂi pe simpatizanﬂi sæ træiascæ în
acord cu Evanghelia. Iatæ câteva idei:
• predarea uneia sau mai multor porunci ca parte a primelor trei lecﬂii. Atunci când
procedaﬂi astfel, luaﬂi în considerare principiul propovæduit în Alma 12:32: „Dumnezeu
le-a dat porunci, dupæ ce le-a fæcut cunoscut planul mântuirii“ (subliniere adæugatæ).
Anumite porunci, cum ar fi rugæciunea øi studiul scripturilor, ar putea fi predate cel
mai bine ca parte a primelor trei lecﬂii. Alte porunci ar putea fi mai bine propovæduite
dupæ ce aﬂi pus baza doctrinaræ a Evangheliei aflatæ în primele trei lecﬂii;
• predarea a douæ sau trei porunci ca lecﬂie separatæ;
• predarea unei singure porunci ca lecﬂie;
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• predarea poruncilor în contextul Evangheliei. Recapitulaﬂi pe scurt lecﬂia despre
Evanghelia lui Isus Hristos înainte de a preda una sau mai multe porunci. Când
procedaﬂi astfel, îi puteﬂi ajuta pe simpatizanﬂi sæ vadæ cum se integreazæ poruncile
în imaginea de ansamblu a exercitærii credinﬂei în Salvator øi pocæinﬂei, în vederea
pregætirii pentru botez øi confirmare. Vieﬂile lor pot fi binecuvântate atunci când
væd Evanghelia lui Isus Hristos ca pe un model de viaﬂæ.
Aﬂi putea sæ propovæduiﬂi unor simpatizanﬂi în cadrul câtorva vizite; alﬂii s-ar putea
sæ aibæ nevoie de mai multe vizite. Aveﬂi libertatea de a preda lecﬂiile în modul care îi va
ajuta cel mai bine pe oameni sæ se pregæteascæ pentru botezul øi confirmarea lor. Obiectivul
dumneavoastræ nu este de a parcurge manualul, ci de a-i ajuta pe alﬂii sæ vinæ la Hristos
prin credinﬂæ în Isus Hristos, prin pocæinﬂæ, botez, primirea darului Duhului Sfânt øi
îndurare pânæ la sfârøit.
Rareori o lecﬂie poate depæøi 45 de minute. Veﬂi observa cæ timpul væ va permite numai
vizite mai scurte pentru propovæduire. În acest caz, va trebui sæ faceﬂi vizite scurte, dese,
pentru a acoperi pærﬂi mai mici din manual.
Sunt multe modalitæﬂi pe care le puteﬂi aborda pentru a preda aceastæ lecﬂie. Poruncile
pe care le propovæduiﬂi, momentul în care sæ le propovæduiﬂi øi timpul pe care îl veﬂi
petrece pentru aceasta sunt cel mai bine determinate de nevoile simpatizanﬂilor øi de
îndrumarea primitæ din partea Spiritului.

Învæﬂaﬂi despre porunci øi angajamente
Atunci când studiaﬂi aceastæ lecﬂie, urmaﬂi modelul de mai jos:
• Studiaﬂi secﬂiunea care descrie porunca øi scrieﬂi un plan pentru o lecﬂie simplæ, care
sæ cuprindæ trei pânæ la cinci puncte principale.
• Propovæduiﬂi colegului dumneavoastræ o variantæ de 2-3 minute. Exersaﬂi felul în care
veﬂi adresa fiecare invitaﬂie de angajament øi cum veﬂi soluﬂiona nelæmuririle.
• Discutaﬂi modalitæﬂi de a-i îndruma referitor la fiecare angajament pe care l-au
acceptat simpatizanﬂii.

Supunere
Dumnezeu ne dæ porunci pentru binele nostru. Acestea sunt instrucﬂiuni de la un
Tatæ iubitor din Cer, care ne ajutæ sæ avem vieﬂi fericite. El ne dæ, de asemenea, libertatea
de alegere sau capacitatea øi posibilitatea de a alege între bine øi ræu. Atunci când ne
supunem lui Dumnezeu, noi urmæm influenﬂa Spiritului øi alegem sæ ne conformæm
voinﬂei Sale. Supunerea faﬂæ de porunci ne aduce pace în aceastæ viaﬂæ øi viaﬂa eternæ în
lumea ce va veni. Supunerea aratæ dragostea noastræ faﬂæ de Dumnezeu. Nesupunerea
ne aduce tristeﬂe.
Tatæl Ceresc cunoaøte slæbiciunile noastre øi este ræbdætor cu noi. El ne binecuvânteazæ
atunci când ne stræduim sæ ne supunem poruncilor Sale. El se aøteaptæ ca noi sæ fim
supuøi Lui pentru ca El sæ ne poatæ binecuvânta.
Studiul scripturilor
Libertatea de a alege
2 Nefi 2:26-29
Alma 12:31
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Supunere
D&L 130:20-21

Ioan 14:15, 21

Eclesiastul 12:13

Note

Angajament
• Væ veﬂi supune legilor lui Dumnezeu?

Rugaﬂi-væ des
Dumnezeu ne porunceøte sæ ne rugæm Lui. Væ puteﬂi ruga în orice moment øi în orice
loc. Domnul ne-a învæﬂat sæ îngenunchem øi sæ ne rugæm dimineaﬂa øi seara, singuri øi
cu familiile noastre. Tatæl nostru Ceresc ascultæ øi ræspunde rugæciunilor noastre. Rugându-ne zilnic primim îndrumare divinæ øi binecuvântæri. Ar trebui sæ ne rugæm întotdeauna
cu sinceritate. Ar trebui sæ ne rugæm, de asemenea, cu „intenﬂie adeværatæ“, ceea ce
înseamnæ cæ ne luæm angajamentul sæ facem în acord cu ræspunsul pe care îl primim.
Noi ne rugæm Tatælui nostru din Cer cu credinﬂæ în numele lui Isus Hristos (vezi Moise
5:8). Pentru cæ El este Tatæl nostru øi noi suntem copiii Sæi, El va ræspunde rugæciunilor
noastre. Ne începem rugæciunile prin a ne adresa Tatælui nostru din Cer. Ne încheiem
rugæciunile spunând: „În numele lui Isus Hristos, amin“.
În rugæciune, noi vorbim deschis øi sincer cu Tatæl nostru iubitor din Cer. Ne
exprimæm recunoøtinﬂa øi Îi mulﬂumim pentru binecuvântærile noastre. Putem sæ ne
exprimæm dragostea faﬂæ de El. De asemenea, cerem ajutor, protecﬂie øi îndrumare în
funcﬂie de nevoile noastre.
Atunci când ne rugæm cu credinﬂæ, sinceritate øi intenﬂie adeværatæ, noi vom vedea
influenﬂa lui Dumnezeu în vieﬂile noastre. El ne va îndruma în viaﬂa noastræ de zi cu zi
øi ne va ajuta sæ luæm decizii bune. El ne va binecuvânta cu sentimente de alinare øi
pace. El ne va avertiza când vom fi în pericol øi ne va întæri pentru a rezista ispitei.
El ne va ierta pæcatele. Noi ne vom simﬂi mai aproape de El. Trebuie sæ învæﬂæm sæ
recunoaøtem influenﬂa Sa în vieﬂile noastre. Trebuie sæ învæﬂæm sæ ascultæm glasul
liniøtit øi calm al Spiritului.
Putem recunoaøte când Duhul Sfânt ne propovæduieøte adeværul. Mintea noastræ
va fi plinæ de gânduri inspirate øi înælﬂætoare. Noi vom fi luminaﬂi sau ni se vor da noi
cunoøtinﬂe. Inima noastræ va avea sentimente de pace, bucurie øi dragoste. Vom dori sæ
facem bine øi sæ le fim altora de ajutor. Aceste sentimente sunt greu de descris, dar pot
fi recunoscute atunci când le træim.
Studiul scripturilor
2 Nefi 32:8-9
Enos 1:1-12
Alma 34:17-28
Moroni 10:3-5

D&L 6:22-23
D&L 8:2-3
D&L 9:7-9

D&L 19:28
1 Regi 19:11-12
Ghid pentru scripturi, „Rugæciune“

Angajament
• Veﬂi îngenunchea øi væ veﬂi ruga în fiecare zi singuri øi împreunæ cu familia?
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Studiaﬂi scripturile
Note

Scripturile sunt cronici scrise despre prezenﬂa lui Dumnezeu în viaﬂa copiilor Sæi, aøa
cum au fost ele consemnate de profeﬂi sub influenﬂa Duhului Sfânt. Ne arætæm credinﬂa
studiind, crezând øi supunându-ne cuvântului revelat de Dumnezeu. Noi cercetæm
scripturile cu sârguinﬂæ pentru a înﬂelege adeværul. Ne desfætæm în ele pentru cæ ne
deschid uøa spre revelaﬂie øi ne aratæ ce trebuie sæ facem øi sæ devenim. Noi cercetæm
scripturile pentru a învæﬂa despre Isus Hristos øi Evanghelia Sa. Credinﬂa în Isus Hristos
este un dar de la Dumnezeu øi vine prin studierea øi træirea conform cuvântului øi
Evangheliei Sale. Scripturile acceptate de cætre Bisericæ, denumite øi lucræri canonice,
sunt: Sfânta Biblie, Cartea lui Mormon, Doctrina øi legæmintele øi Perla de mare preﬂ.
Ar trebui sæ studiem aceste cærﬂi sfinte în fiecare zi.
Studiul scripturilor
1 Nefi 19:22-23
2 Nefi 9:50-51
2 Nefi 25:26
2 Nefi 29:1-13

2 Nefi 31:19-20
2 Nefi 32:3-5
Alma 32:28-30
Ioan 5:39

Ioan 20:31
2 Timotei 3:14-17
2 Petru 1:20-21

Angajament
• Veﬂi citi scripturile în fiecare zi singur øi împreunæ cu familia?

Pæstraﬂi sfântæ ziua de sabat
Comportamentul nostru din ziua de sabat este o reflecﬂie a angajamentului nostru
de a-L cinsti øi a-L preaslavi pe Dumnezeu. Prin pæstrarea sfântæ a zilei de sabat, noi Îi
arætæm lui Dumnezeu dorinﬂa de a ne respecta legæmintele. În fiecare zi de sabat, mergem
în casa Domnului pentru a-L preaslævi. În timpul cât suntem acolo luæm din împærtæøanie
pentru a ne aminti de Isus Hristos øi de ispæøirea Sa. Ne reînnoim legæmintele øi arætæm
cæ suntem dornici sæ ne pocæim de pæcatele øi greøelile noastre.
În aceastæ zi, ne bucuræm luând o pauzæ în munca noastræ. Atunci când participæm
la adunærile Bisericii øi preaslævim împreunæ, ne întærim unii pe alﬂii. Noi ne simﬂim
învigoraﬂi de întâlnirea cu prietenii øi familia. Credinﬂa noastræ se întæreøte atunci
când studiem scripturile øi învæﬂæm mai multe despre Evanghelia restauratæ.
Când o comunitate sau o naﬂiune manifestæ tot mai multæ nepæsare faﬂæ de lucrurile pe
care ar trebui sæ le facæ în ziua de sabat, viaﬂa ei religioasæ decade øi toate aspectele vieﬂii
sunt afectate în mod negativ. Binecuvântærile legate de pæstrarea sfântæ a zilei de sabat
se pierd. Noi ar trebui sæ ne abﬂinem sæ facem cumpæræturi de sabat øi sæ participæm la
activitæﬂi comerciale øi sportive care acum sunt tot mai dese øi pângæresc ziua de sabat.
Sfinﬂii din zilele din urmæ ar trebui sæ ﬂinæ aceastæ zi sfântæ departe de activitæﬂile
lumeøti øi sæ facæ astfel încât sæ fie dominatæ de un spirit de preaslævire, mulﬂumire,
slujire øi activitæﬂi legate de familie adecvate zilei de sabat. În mæsura în care membrii
Bisericii se stræduiesc sæ facæ activitæﬂile de sabat în acord cu scopul øi Spiritul Domnului,
vieﬂile lor vor fi pline de bucurie øi pace.
Studiul scripturilor
3 Nefi 18:1-25
D&L 59:9-15
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Aøezaﬂi-væ lângæ simpatizanﬂi sau membri la Bisericæ
Când participæ la adunæri de împærtæøanie sau la conferinﬂe de ﬂæruø, echipele de misionari ar
trebui sæ se aøeze lângæ simpatizanﬂi, noi convertiﬂi sau membri. Ei nu ar trebui sæ stea lângæ
alﬂi misionari.

Note

Angajamente
• Veﬂi pæstra sfântæ ziua de sabat?
• Væ veﬂi pregæti sæ luaﬂi din împærtæøanie fiind demni?
Întrebæri din interviul de botez care se pot pune
• Ce înﬂelegeﬂi cæ este ziua de sabat, dar despre luarea din împærtæøanie în fiecare
sæptæmânæ øi slujirea altora? Sunteﬂi dornic sæ væ supuneﬂi acestei legi [înainte de
botezul dumneavoastræ]?

Botez øi confirmare
Botezul øi confirmarea reprezintæ modul în care noi ne arætæm dorinﬂa de a urma
calea lui Dumnezeu. Când suntem botezaﬂi øi confirmaﬂi, intræm într-un legæmânt
cu Dumnezeu, angajându-ne cæ vom lua asupra noastræ numele lui Isus Hristos, cæ ne
vom aminti întotdeauna de El øi cæ vom ﬂine poruncile Sale. De asemenea, promitem sæ
stæm ca martori ai lui Dumnezeu tot timpul øi sæ-i ajutæm pe cei aflaﬂi în nevoie (Mosia
18:8-9). În schimb, Dumnezeu ne promite toværæøia permanentæ a Duhului Sfânt, iertarea
pæcatelor noastre øi naøterea din nou.
Angajamente
• Veﬂi fi botezat øi confirmat?
• Veﬂi invita simpatizanﬂi sæ participe la o ceremonie de botez?
• Dacæ este posibil, invitaﬂi simpatizanﬂi la o adunare de împærtæøanie atunci când cineva
va fi confirmat.
Întrebæri pentru interviul de botez
• Toate întrebærile pentru interviul de botez.
Invitaﬂia de a se boteza
Invitaﬂia de a fi botezat øi confirmat ar trebui sæ fie claræ øi directæ: „Veﬂi urma exemplul lui Isus
Hristos prin a fi botezat de cætre o persoanæ care deﬂine autoritatea preoﬂiei lui Dumnezeu? Noi
vom avea o ceremonie de botez pe [data]. Væ veﬂi pregæti pentru a fi botezat la acea datæ?“.

Urmaﬂi-l pe profet
Adeværul este o cunoaøtere a lucrurilor aøa cum sunt ele cu adeværat, aøa cum au fost
øi aøa cum o sæ fie. Nu se schimbæ în funcﬂie de situaﬂie sau moment. Adeværul este
acelaøi în toate timpurile øi societæﬂile. Dumnezeu este sursa întregului adevær. Putem sæ
avem credinﬂæ în El pentru cæ øtim cæ El ne va învæﬂa numai adeværul. Dumnezeu vrea ca
toﬂi copiii Sæi sæ cunoascæ adeværul. De aceea, El reveleazæ adeværurile necesare pentru
salvare prin profeﬂi øi apostoli. El ne reveleazæ adeværul fiecæruia în parte prin scripturi
øi revelaﬂie personalæ.
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Note

Un profet este chemat øi ales de Dumnezeu øi este un bærbat drept cu credinﬂæ mare.
Domnul îi reveleazæ adeværul prin Duhul Sfânt. El porunceøte profetului Sæu sæ propovæduiascæ adeværul tuturor oamenilor. Aceia care cred cuvintele lui Dumnezeu,
aøa cum sunt revelate prin profetul Sæu, sunt binecuvântaﬂi.
Biserica lui Hristos este clæditæ pe temelia apostolilor øi a profeﬂilor, care conduc Biserica
prin revelaﬂie. Domnul l-a chemat pe Joseph Smith sæ fie primul profet øi conducætorul
acestei ultime dispensaﬂii. Succesorii sæi care conduc Biserica lui Isus Hristos a Sfinﬂilor
din Zilele din Urmæ astæzi sunt, de asemenea, profeﬂi øi apostoli. Preøedintele Bisericii
de astæzi este profetul în viaﬂæ. Trebuie sæ avem credinﬂæ în profetul ales de Dumnezeu,
sæ dobândim convingerea despre chemarea sa divinæ øi sæ urmæm învæﬂæturile sale.
Avem ocazii dese de a susﬂine public pe conducætorii Bisericii. A susﬂine înseamnæ a
sprijini. Trebuie sæ ne pregætim pe noi înøine pentru ca atunci când vorbesc profeﬂii øi
apostolii, Duhul Sfânt sæ ne poatæ confirma adeværurile pe care ni le propovæduiesc ei
øi sæ putem apoi lua hotærârea sæ urmæm sfaturile pe care ni le dau ei.
Aceia care ascultæ øi urmeazæ sfatul profeﬂilor øi apostolilor în viaﬂæ nu o vor apuca pe
o cale greøitæ. Învæﬂæturile profeﬂilor în viaﬂæ ne oferæ o ancoræ a adeværului etern într-o
lume cu valori schimbætoare øi ne ajutæ sæ evitæm nefericirea øi tristeﬂea. Confuzia øi
conflictele din lume nu ne vor copleøi øi noi ne putem bucura de siguranﬂa de a fi în
armonie cu voinﬂa lui Dumnezeu.
Studiul scripturilor
Mosia 15:11-12
Alma 13:1-16
3 Nefi 12:1-2
D&L 1:37-38

D&L 21:1-7
D&L 136:37-38
Ioan 15:16
Faptele apostolilor 10:34-44

Efeseni 2:19-20
Efeseni 4:11-14
Evrei 5:4
Amos 3:7

Angajamente
• Væ veﬂi întâlni cu episcopul?
• Veﬂi susﬂine øi urma sfatul conducætorilor Bisericii?
Întrebæri pentru interviul de botez
• Credeﬂi cæ [actualul preøedinte al Bisericii] este profet al lui Dumnezeu? Ce înseamnæ acest
lucru pentru dumneavoastræ?

ﬁineﬂi cele zece porunci
Tatæl Ceresc ne dæ porunci pentru ca noi sæ øtim ce sæ facem øi ce sæ evitæm pentru a
putea obﬂine binecuvântærile pe care El vrea sæ ni le dea (bucurie, o conøtiinﬂæ împæcatæ,
fericire de duratæ). Dumnezeu i-a revelat lui Moise cele zece porunci pentru a îndruma
poporul Sæu:
• „Sæ nu ai alﬂi dumnezei în afaræ de Mine“ (Exodul 20:3). Alﬂi „dumnezei“ pot fi bunuri,
putere sau poziﬂii în societate.
• „Sæ nu-ﬂi faci chip cioplit“ (Exodul 20:4).
• „Sæ nu iei în deøert Numele Domnului“ (Exodul 20:7).
• „Adu-ﬂi aminte de ziua de odihnæ, ca s-o sfinﬂeøti“ (Exodul 20:8).
• „Cinsteøte pe tatæl tæu øi pe mama ta“ (Exodul 20:12).
• „Sæ nu ucizi“ (Exodul 20:13).
78

3 Studiaﬂi øi propovæduiﬂi
Lecﬂia 4:
Poruncile

• „Sæ nu comiﬂi adulter“ (Exodul 20:14).
• „Sæ nu furi“ (Exodul 20:15).
• „Sæ nu mærturiseøti strâmb împotriva aproapelui tæu“ (Exodul 20:16).

Note

• „Sæ nu pofteøti“ (Exodul 20:17).
Cele zece porunci sunt valabile øi astæzi. Ele ne învaﬂæ sæ preaslævim øi sæ arætæm
devoﬂiunea faﬂæ de Dumnezeu. Ele ne învaﬂæ, de asemenea, cum sæ ne purtæm unii cu alﬂii.
Nici un alt dumnezeu
Oamenii din multe culturi deﬂin sau aratæ respect unor obiecte care le amintesc de divinitate sau
de stræmoøi. Câteodatæ, aceste obiecte, cum sunt statuile, emblemele religioase sau mici altare,
pot fi, de asemenea, obiectul preaslævirii lor. Ajutaﬂi-i sæ înﬂeleagæ cæ Domnul ne-a poruncit sæ
nu preaslævim idoli. Încurajaﬂi-i sæ scoatæ din casa lor orice obiect de închinare sau la care se
roagæ. Ajutaﬂi-i sæ îøi concentreze credinﬂa øi sæ preaslæveascæ pe Tatæl lor Ceresc øi pe Isus
Hristos. Propovæduiﬂi-le cæ Evanghelia restauratæ a lui Isus Hristos se concentreazæ asupra lui
Hristos cel Viu.
Prin Evanghelia restauratæ, Domnul ne-a învæﬂat cum sæ ne amintim de El. Ne amintim de El cu
ajutorul rugæciunii, împærtæøaniei øi preaslævirii în templu. Preøedintele misiunii dumneavoastræ
væ va oferi îndrumare în anumite domenii.
Studiul scripturilor
Mosia 13
D&L 59:5-6

Matei 22:36-40
Exodul 20:1-17

Deuteronom 5:6-21

Angajament
• Veﬂi respecta cele zece porunci?

Træiﬂi în acord cu legea castitæﬂii
Dumnezeu gæseøte bucurie în castitate øi uræøte pæcatul sexual. Castitatea implicæ
abstinenﬂa strictæ de la relaﬂii sexuale înainte de cæsætorie øi fidelitate deplinæ øi loialitate
faﬂæ de partener dupæ cæsætorie. Aceia care træiesc în acord cu legea castitæﬂii se bucuræ de
puterea care vine ca urmare a autocontrolului. Ei se bucuræ de încredere øi siguranﬂæ în
relaﬂiile lor de familie. Ei se pot bucura mai din plin de influenﬂa Duhului Sfânt în viaﬂa
lor. Cei care încalcæ aceastæ lege sunt supuøi unui sentiment de ruøine øi vinovæﬂie care
dureazæ øi le împoværeazæ viaﬂa.
Castitatea necesitæ fidelitate în gând øi faptæ. Trebuie sæ ne pæstræm gândurile curate øi sæ
fim modeøti prin felul cum ne îmbræcæm, cum vorbim øi ceea ce facem. Trebuie sæ evitæm
pornografia sub orice formæ. Ar trebui sæ onoræm puterea de procreare datæ de Dumnezeu
øi trupurile noastre cu sfinﬂenie. Candidaﬂii la botez trebuie sæ træiascæ în acord cu legea
castitæﬂii, care interzice orice relaﬂie sexualæ în afara cæsætoriei legale între un bærbat øi o
femeie. Ei nu trebuie sæ fie implicaﬂi la înfæptuirea avorturilor sau sæ ia parte în relaﬂii
homosexuale ori lesbiene. Aceia care au comis pæcat sexual se pot pocæi øi pot fi iertaﬂi.
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Cupluri care træiesc împreunæ
Note

Bærbaﬂii øi femeile care træiesc împreunæ, dar nu sunt cæsætoriﬂi, nu pot fi botezaﬂi færæ ca înainte
sæ se cæsætoreascæ sau sæ se separe. Cei care sunt cæsætoriﬂi cu mai mult de o persoanæ în
acelaøi timp nu pot fi botezaﬂi. Cereﬂi sfaturi de la preøedintele misiunii dumneavoastræ, care væ
va oferi îndrumæri exacte pentru fiecare caz în parte.
Studiul scripturilor
Iacov 2:28
Mosia 13:22
Alma 39:3-5

3 Nefi 12:27-30
D&L 42:22-24
D&L 63:16

Matei 5:27-28
Romani 1:26-32
Efeseni 5:3-5

Angajament
• Veﬂi træi în acord cu legea castitæﬂii?
Întrebæri pentru interviul de botez
• Ce înﬂelegeﬂi despre legea castitæﬂii, care interzice orice relaﬂie sexualæ în afara cæsætoriei
legale între un bærbat øi o femeie? Sunteﬂi dornic(æ) sæ træiﬂi în acord cu aceastæ lege [înainte
de botezul dumneavoastræ]?
• Aﬂi fost vreodatæ implicat(æ) în înfæptuirea unui avort? Dar într-o relaﬂie homosexualæ? [Notæ:
O persoanæ care ræspunde afirmativ la vreuna din aceste întrebæri trebuie sæ fie intervievatæ
de cætre preøedintele misiunii înainte de a fi botezatæ.]

Supuneﬂi-væ Cuvântului de înﬂelepciune
Domnul a revelat profetului Joseph Smith o lege a sænætæﬂii numitæ Cuvântul de
înﬂelepciune. Aceastæ lege ne învaﬂæ ce fel de mâncæruri øi substanﬂe putem øi ce nu
putem consuma pentru a ne pæstra sænætatea trupurilor noastre øi pentru a fi departe
de influenﬂele ræului. Domnul promite binecuvântæri de sænætate, putere, protecﬂie
împotriva ræului øi o receptivitate la adeværurile spirituale.
Amintiﬂi-væ cæ trupurile noastre sunt sfinte. Trebuie sæ le tratæm cu respect øi evlavie.
Cuvântul de înﬂelepciune ne învaﬂæ cæ trebuie sæ mâncæm alimente sænætoase. Ne învaﬂæ
foarte clar cæ trebuie sæ evitæm substanﬂele dæunætoare, incluzând alcoolul, tutunul, ceaiul
negru øi cafeaua. Trebuie, de asemenea, sæ evitæm drogurile dæunætoare sub orice formæ.
Pentru a putea fi botezaﬂi øi confirmaﬂi, cei cærora le propovæduiﬂi, trebuie sæ renunﬂe la
aceste substanﬂe. Oamenii care se supun Cuvântului de înﬂelepciune sunt mai receptivi
la adeværurile spirituale.
Preøedintele misiunii dumneavoastræ va ræspunde întrebærilor referitoare la ce alte
substanﬂe folosite în ﬂara în care slujiﬂi sunt incluse în Cuvântul de înﬂelepciune.
Învingerea viciilor
Îi puteﬂi ajuta pe cei care se luptæ pentru a învinge fumatul, alcoolul øi alte obiceiuri, urmând
aceste principii. Sugestiile de mai jos sunt folosite în mod special pentru Cuvântul de
înﬂelepciune dar, pot fi folosite øi pentru alte vicii.
1. Ajutaﬂi-i pe oameni sæ îøi stabileascæ obiective cu privire la când øi în ce fel vor træi
conform Cuvântului de înﬂelepciune.
2. Rugaﬂi-væ pentru ei în rugæciunile personale øi când sunteﬂi cu ei.
3. Fiﬂi optimiøti øi susﬂineﬂi-i – chiar øi dacæ revin la vechiul viciu.
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4. Continuaﬂi sæ le propovæduiﬂi Evanghelia. Învæﬂaﬂi-i cum sæ se foloseascæ de rugæciune øi
credinﬂæ ca de surse de putere.

Note

5. Ajutaﬂi-i sæ vinæ la Bisericæ în mod regulat øi sæ clædeascæ relaﬂii de prietenie cu oamenii
care træiesc conform Cuvântului de înﬂelepciune øi care au biruit aceleaøi vicii.
6. Atunci când este potrivit, oferiﬂi-væ sæ le daﬂi binecuvântæri ale preoﬂiei.
7. Încurajaﬂi-i sæ scoatæ din casa lor orice substanﬂæ dæunætoare.
Uitaﬂi-væ la capitolul 10 pentru mai multe informaﬂii despre cum sæ îi ajutaﬂi pe oameni sæ
învingæ viciile.
Studiul scripturilor
D&L 89

1 Corinteni 3:16-17

1 Corinteni 6:19-20

Angajament
• Veﬂi træi conform Cuvântului de înﬂelepciune?
Întrebæri pentru interviul de botez
• Ce înﬂelegeﬂi despre Cuvântul de înﬂelepciune? Sunteﬂi dornic sæ væ supuneﬂi acestei legi
[înainte de botezul dumneavoastræ]?

Respectaﬂi legea zeciuielii
Una dintre marile binecuvântæri ale calitæﬂii de membru al Bisericii lui Isus Hristos a
Sfinﬂilor din Zilele din Urmæ este privilegiul de a contribui la dezvoltarea împæræﬂiei lui
Dumnezeu prin plætirea zeciuielii. Zeciuiala este o lege stræveche, divinæ. De exemplu,
profetul Avraam din Vechiul Testament a plætit zeciuialæ din tot ce avea (vezi Alma 13:15).
Celor care plætesc zeciuiala, Domnul le promite cæ va „deschide zægazurile cerurilor
øi... [va] turna... beløug de binecuvântare“ (Maleahi 3:10). Aceste binecuvântæri pot fi
temporare sau spirituale, dar ele vor fi date celor care se supun acestei legi divine.
Zeciuialæ înseamnæ o zecime, iar Domnul ne-a poruncit sæ dæm a zecea parte din
câøtigul nostru, care este echivalent cu venitul nostru, pentru a putea fi binecuvântaﬂi.
Legea zeciuielii ne dæ ocazia de ajuta la clædirea împæræﬂiei Sale. Zeciuielile noastre sunt
sfinte în faﬂa Domnului øi noi Îi arætæm respectul nostru prin plætirea zeciuielii. Dumnezeu
promite sæ îi binecuvânteze din abundenﬂæ pe cei care plætesc o zeciuialæ corectæ. Cei care
nu plætesc zeciuiala Îl jefuiesc pe Dumnezeu (Maleahi 3:8). Ei ﬂin pentru ei înøiøi ceva ce Îi
aparﬂine de drept Lui. Ar trebui ca noi sæ cæutæm mai întâi împæræﬂia lui Dumnezeu, iar
zeciuiala are un rol important în a face aceasta. Plætirea zeciuielii este o expresie a credinﬂei
noastre. Este un semn clar al credinﬂei noastre în Dumnezeu øi în lucrarea Sa.
Fondurile realizate din zeciuialæ sunt folosite pentru a sprijini activitæﬂile Bisericii,
cum ar fi construirea øi întreﬂinerea templelor øi caselor de întruniri, vestirea Evangheliei
în întreaga lume, derularea muncii din templu øi pentru istoria familiei øi multe alte
activitæﬂi din toatæ lumea. Conducætorii locali ai Bisericii nu sunt plætiﬂi din zeciuialæ,
fiindcæ ei slujesc færæ a primi vreun fel de remuneraﬂie.
Conducætorii locali ai Bisericii trimit, în fiecare sæptæmânæ, zeciuiala primitæ direct la
birourile centrale ale Bisericii. Un consiliu, format din Prima Preøedinﬂie, Cvorumul celor
Doisprezece øi Episcopatul Prezidenﬂial, stabileøte exact modurile în care vor fi folosite
fondurile sacre realizate din zeciuialæ.
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Studiul scripturilor
Note

Zeciuiala
D&L 119
D&L 120

Evrei 7:1-2
Genesa 14:18-20

Leviticul 27:30-33
Maleahi 3:7-12

Credinﬂa
3 Nefi 13:33

Eter 12:6

Angajament
• Veﬂi træi în acord cu legea zeciuielii atunci când veﬂi fi botezat?
Întrebæri pentru interviul de botez
• Ce înﬂelegeﬂi despre legea zeciuielii? Sunteﬂi dornic sæ væ supuneﬂi acestei legi?

Respectaﬂi legea postului
Mari binecuvântæri sunt destinate acelora care se supun legii lui Dumnezeu de a posti.
A posti înseamnæ a nu mânca øi a nu bea o perioadæ de timp. De obicei, prima duminicæ
a fiecærei luni este rezervatæ ca zi specialæ pentru a posti timp de douæ mese consecutive,
pentru a ne ruga øi pentru a ne depune mærturia. Postul øi rugæciunea sunt ca un întreg.
Când postim øi ne rugæm cu credinﬂæ, suntem mai receptivi la primirea ræspunsurilor la
rugæciunile noastre øi la primirea binecuvântærilor din partea Domnului. El ne promite cæ
ne va îndruma permanent. Ar trebui sæ postim øi sæ ne rugæm pentru scopuri bine stabilite.
Postul este personal øi spiritual øi nu ar trebui sæ atragem atenﬂia asupra faptului cæ postim.
Adeværata religie include øi grija faﬂæ de cei særaci. Noi trebuie sæ-i ajutæm sæ depæøeascæ nevoile lor fizice øi spirituale. Când postim, noi donæm bani Bisericii pentru a se
îngriji de cei særaci øi cei aflaﬂi în nevoie. Noi numim aceasta dar de post. Noi dæm cel
puﬂin suma pe care o economisim prin ﬂinerea postului timp de douæ mese. Totuøi, nu
trebuie sæ ne limitæm contribuﬂia la preﬂul a douæ mese. Suntem încurajaﬂi sæ fim generoøi
atât cât ne permit resursele noastre. Prin grija faﬂæ de særaci, noi ajutæm la împlinirea
legæmintelor noastre de la botez øi obﬂinem o iertare a pæcatelor noastre.
Studiul scripturilor
Postul
Omni 1:26
Alma 5:45-46
Alma 6:6

Alma 17:2-3
Moroni 6:5
D&L 88:76

D&L 59:12-16
Matei 6:1-4, 16-18
Isaia 58:6-11

Alma 4:12-13
Matei 25:34-46

Iacov 1:27
Isaia 58:3-12

Grija faﬂæ de cei særaci
Mosia 4:16-27
Mosia 18:8-10
Angajamente
• Veﬂi posti øi væ veﬂi ruga urmætoarea duminicæ de post pentru o nevoie specialæ?
• Veﬂi dona un dar de post generos [dupæ ce veﬂi fi botezat(æ)]?
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Cum sæ donæm zeciuiala øi alte daruri
Zeciuiala øi alte daruri sunt plætite voluntar øi în particular. Membrii pot plæti zeciuiala øi
darurile oricând, dar, de obicei, este mai bine ca zeciuiala sæ fie plætitæ din venit de îndatæ
ce îl primim, iar darul de post în ziua de post. Membrii fac donaﬂiile completând o chitanﬂæ,
care se poate obﬂine de la episcopat. Membrul pæstreazæ copia galbenæ øi sigileazæ copia
albæ împreunæ cu donaﬂia într-un plic care îi este oferit. Plicul este dat unui membru al
episcopatului. Aceste donaﬂii sunt considerate sfinte øi aparﬂin Domnului. Un membru al
episcopatului øi un funcﬂionar ﬂin o evidenﬂæ atentæ øi confidenﬂialæ a tuturor donaﬂiilor.
Membrii participæ la un interviu de stabilire a zeciuielii la sfârøitul fiecærui an pentru
a declara fidelitatea lor în plata zeciuielii. La aceastæ întâlnire confidenﬂialæ, membrii
primesc un raport de sfârøit de an al tuturor donaﬂiilor fæcute de ei. Toate informaﬂiile
financiare sunt pæstrate strict confidenﬂiale.

Note

Învæﬂaﬂi despre modul cum se doneazæ zeciuiala øi alte daruri
Arætaﬂi un formular pentru donaﬂie øi explicaﬂi cum trebuie completat. Dupæ ce convertiﬂii sunt
botezaﬂi, s-ar putea sæ fie nevoie sæ îi ajutaﬂi sæ completeze formularul.

Supuneﬂi-væ øi respectaﬂi legea
Sfinﬂii din zilele din urmæ de peste tot cred în supunerea faﬂæ de legile ﬂærii în care
træiesc. Membrii Bisericii sunt sfætuiﬂi sæ fie cetæﬂeni buni, sæ se implice în guvernarea
civilæ øi procesul politic øi sæ ofere servicii în cadrul comunitæﬂii. Însæ, ei fac aceste
lucruri în calitate de cetæﬂeni preocupaﬂi, nu de reprezentanﬂi ai Bisericii.
Studiul scripturilor
D&L 58:21
D&L 98:5

D&L 130:20-21
D&L 134

Articolele de credinﬂæ 1:12

Angajament
• Væ veﬂi supune legilor ﬂærii în care locuiﬂi?
Întrebæri pentru interviul de botez
• Aﬂi comis vreodatæ vreun delict grav? Dacæ da, sunteﬂi eliberat(æ) øi ﬂinut(æ) sub observaﬂie
sau pentru bunæ purtare? [Notæ: O persoanæ care ræspunde afirmativ la vreuna din aceste
întrebæri trebuie sæ fie intervievatæ de cætre preøedintele misiunii înainte de a fi botezatæ.]
Activitate
Pentru fiecare poruncæ din aceastæ lecﬂie, enumeraﬂi promisiunile din scripturi pe care le face
Domnul celor care respectæ acea poruncæ. Consemnaﬂi în jurnalul dumneavoastræ de studiu
promisiunile care s-au îndeplinit în viaﬂa dumneavoastræ.

83

3 Studiaﬂi øi propovæduiﬂi
Lecﬂia 5:
Legi øi rânduieli

Legi øi rânduieli
Dupæ botez øi confirmare

© 1998 Del Parson. Reproducerea interzisæ.

Note

Pregætiﬂi-væ sæ propovæduiﬂi
Dupæ ce convertiﬂii sunt botezaﬂi øi confirmaﬂi, conducætorii episcopiei decid dacæ
misionarii din episcopie sau misionarii cu timp deplin le vor preda øi perioada de timp în
care vor face acest lucru misionarii cu timp deplin. Aceastæ lecﬂie ar trebui sæ fie predatæ
noilor membri la scurt timp dupæ ce au fost botezaﬂi øi confirmaﬂi. Puteﬂi începe sæ le predaﬂi aceste legi øi rânduieli în perioada dintre botezul lor øi confirmare sau chiar înainte
de botez. Candidaﬂii la botez ar trebui, cel puﬂin, sæ fie conøtienﬂi de aceste legi øi rânduieli înainte de botez.
Aceastæ lecﬂie este foarte asemænætoare cu lecﬂia 4. Abordarea dumneavoastræ ar trebui
sæ fie determinatæ de nevoile noilor convertiﬂi øi de îndrumarea primitæ de la Spirit.
Gândiﬂi-væ øi rugaﬂi-væ mereu pentru a øti cum sæ-i ajutaﬂi pe noii convertiﬂi sæ træiascæ
conform Evangheliei. Iatæ câteva idei:
• predaﬂi noilor membri fiecare lege øi rânduialæ din aceastæ lecﬂie, în timp ce expuneﬂi lecﬂiile „Mesajul restaurærii“, „Planul salværii“ øi „Evanghelia lui Isus Hristos“. De exemplu,
în timp ce expuneﬂi „Mesajul restaurærii“ aﬂi putea sæ propovæduiﬂi despre preoﬂie øi munca misionaræ; în timp ce expuneﬂi „Planul salværii“ aﬂi putea propovædui despre cæsætoria
eternæ, despre temple øi munca pentru istoria familiei øi predarea øi învæﬂarea în cadrul
Bisericii. Când expuneﬂi „Evanghelia lui Isus Hristos“ aﬂi putea sæ propovæduiﬂi despre
calea strâmtæ øi îngustæ øi despre slujirea în Bisericæ;
• predaﬂi douæ sau trei legi øi rânduieli ca lecﬂie separatæ;
• predaﬂi o singuræ lege sau rânduialæ sub formæ de lecﬂie.
Uniﬂi-væ cu membrii pentru a-i ajuta pe noii membri sæ accepte øi sæ înceapæ sæ træiascæ
în acord cu aceste legi øi rânduieli. Ajutaﬂi-i pe noii membri sæ recunoascæ faptul cæ, prin
supunerea faﬂæ de legile lui Dumnezeu, vor pæstra o iertare a pæcatelor øi vor ræmâne pe
calea cætre viaﬂa eternæ. Vor avea mai multæ pace øi bucurie. Vor gæsi ræspunsuri la întrebærile vieﬂii øi se vor simﬂi în deplinæ siguranﬂæ øtiind cæ aparﬂin adeværatei Biserici a lui
Isus Hristos. Legile øi rânduielile ne îndrumæ arætându-ne cum sæ træim o viaﬂæ plinæ de
bucurii, având credinﬂæ în Isus Hristos øi o speranﬂæ neclintitæ în primirea vieﬂii eterne
alæturi de Tatæl nostru din Cer.
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Învæﬂaﬂi despre legi, rânduieli øi angajamente
Atunci când studiaﬂi „Legi øi rânduieli“, væ va fi de folos sæ urmaﬂi modelul de mai jos.

Lecﬂia 5:
Legi øi rânduieli

Note

• Studiaﬂi secﬂiunea care descrie doctrina øi scrieﬂi un plan pentru o lecﬂie simplæ care sæ
cuprindæ trei pânæ la cinci puncte principale.
• Propovæduiﬂi colegului dumneavoastræ o variantæ de 2-3 minute. Exersaﬂi felul în care
veﬂi adresa fiecare invitaﬂie de angajament øi cum veﬂi soluﬂiona nelæmuririle.
• Discutaﬂi modalitæﬂi de a-i îndruma referitor la fiecare angajament pe care l-au acceptat
noii convertiﬂi.

Preoﬂia øi organizaﬂiile auxiliare
Preoﬂia este puterea øi autoritatea datæ oamenilor de a acﬂiona în numele lui Dumnezeu
pentru salvarea copiilor Sæi. Prin preoﬂie noi primim rânduielile salværii, precum øi binecuvântæri de vindecare, alinare øi îndrumare.
Biserica lui Isus Hristos a Sfinﬂilor din Zilele din Urmæ este condusæ de Isus Hristos
prin apostoli øi profeﬂi. Ei sunt bærbaﬂi credincioøi care sunt chemaﬂi de Dumnezeu øi
cærora le-a fost datæ preoﬂia. În trecut, Hristos i-a rânduit pe apostolii Sæi øi le-a dat
preoﬂia. Acea autoritate a fost pierdutæ atunci când oamenii au respins Evanghelia
øi L-au omorât pe Hristos øi pe apostoli.
Autoritatea preoﬂiei a fost restauratæ în anul 1829 când Ioan Botezætorul le-a apærut
profetului Joseph Smith øi lui Oliver Cowdery. El øi-a aøezat mâinile pe capetele lor øi le-a
conferit Preoﬂia lui Aaron (vezi D&L 13). La puﬂin timp dupæ aceea, Petru, Iacov øi Ioan,
dintre primii doisprezece apostoli, øi-au aøezat mâinile pe Joseph Smith øi Oliver
Cowdery øi le-au conferit Preoﬂia lui Melhisedec, pe care Petru, Iacov øi Ioan au primit-o
de la Isus Hristos (vezi D&L 27:12-13).
Un bærbat poate primi autoritatea preoﬂiei numai prin rânduiala potrivitæ prin aøezarea
mâinilor de cætre o persoanæ care are acea autoritate. Unui bærbat care primeøte preoﬂia îi este
datæ o oportunitate minunatæ. El face un legæmânt de a-øi îndeplini sarcinile sfinte, de a-i sluji
pe alﬂii øi de a ajuta la clædirea Bisericii. El trebuie sæ aibæ dorinﬂa de a-L sluji pe Dumnezeu øi
trebuie sæ fie rânduit la aceastæ putere (vezi D&L 4:3; 63:57). De asemenea, este necesar ca deﬂinætorii preoﬂiei sæ efectueze rânduieli sfinte cum ar fi botezul øi confirmarea. Când autoritatea preoﬂiei este folositæ de cætre un membru demn, puterea lui Dumnezeu este manifestatæ.
Puterea preoﬂiei poate fi folositæ numai în dreptate, dragoste øi ræbdare.
Întreaga preoﬂie vine de la Dumnezeu. În Bisericæ sunt douæ preoﬂii: Preoﬂia aaronicæ
øi Preoﬂia lui Melhisedec. Preoﬂia aaronicæ administreazæ rânduieli cum ar fi botezul øi
împærtæøania. Bæieﬂii demni care au vârsta de 12 ani sau mai mult, primesc Preoﬂia
aaronicæ la scurt timp dupæ botez øi confirmare.
Bærbaﬂii adulﬂi demni vor primi în cele din urmæ Preoﬂia lui Melhisedec sau preoﬂia
mai mare. Membrii Bisericii primesc multe binecuvântæri temporale øi spirituale prin
puterea acestei preoﬂii. Deﬂinætorii demni ai Preoﬂiei lui Melhisedec pot conferi darul
Duhului Sfânt, pot sæ rânduiascæ pe alﬂii la preoﬂia desemnatæ, sæ ungæ bolnavii cu ulei
consacrat øi sæ dea binecuvântæri de vindecare øi alinare. Soﬂii demni øi taﬂii care deﬂin
Preoﬂia lui Melhisedec pot da soﬂiilor, copiilor øi altor membri ai familiei binecuvântæri
speciale. Învæﬂætorii de acasæ viziteazæ casele membrilor Bisericii øi au grijæ de acele
persoane øi familii. Episcopii øi preøedinﬂii de ﬂæruø sunt judecætori în Bisericæ. Ei au
autoritatea de a-i ajuta pe sfinﬂii care au pæcætuit sæ se pocæiascæ øi sæ se bucure de toate
binecuvântærile calitæﬂii de membru al Bisericii. Ei intervieveazæ oamenii pentru a se
asigura cæ sunt demni sæ intre în templu.
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Note

Sub îndrumarea preoﬂiei, organizaﬂiile auxiliare participæ la întærirea membrilor.
Ele au o mare importanﬂæ în munca misionaræ pentru cæ ajutæ la gæsirea øi învæﬂarea simpatizanﬂilor, precum øi la înfræﬂirea noilor convertiﬂi. Femeile cu vârsta de 18 ani øi mai
mult sunt membre ale Societæﬂii de Alinare, care slujesc familiilor, persoanelor singure
øi comunitæﬂii. Tinerele fete cu vârste cuprinse între 12 øi 18 ani participæ la programul
Tinerelor Fete. Bæieﬂii de aceeaøi vârstæ participæ la programul Tinerilor Bæieﬂi. Toﬂi copiii
cu vârste cuprinse între 3 øi 11 ani fac parte din organizaﬂia Societæﬂii Primare. Toﬂi membrii cu vârsta de 12 ani øi peste sunt înscriøi la clasele Øcolii de duminicæ.
Studiul scripturilor
Mosia 18:17
Alma 13:1-19
D&L 20:38-65

D&L 84:19-20
D&L 107
D&L 121:34-46

Luca 9:1-6
Ioan 15:16
Iacov 5:14-15

Angajamente
• Væ veﬂi pregæti pentru a primi Preoﬂia lui Aaron (bæieﬂi eligibili øi demni cu vârsta de 12 ani
øi peste)?
• Væ veﬂi pregæti pentru a primi preoﬂia lui Melhisedec (bærbaﬂi adulﬂi eligibili øi demni)?
• Veﬂi participa activ la activitæﬂile organizaﬂiei auxiliare din care veﬂi face parte?

Munca misionaræ
Membrii care împærtæøesc Evanghelia træiesc bucuria øi au Spiritul Domnului mai din
beløug. Atunci când împærtæøim Evanghelia, realizæm cât de preﬂioasæ øi plinæ de valori
este pentru noi øi simﬂim o dragoste mai mare pentru Dumnezeu øi pentru ceilalﬂi.
Domnul a poruncit discipolilor Sæi sæ propovæduiascæ Evanghelia în toatæ lumea, dând
fiecærei persoane ocazia de a o accepta sau de a o respinge. Când oamenii sunt botezaﬂi,
ei fac un legæmânt de fi întotdeauna martori ai lui Dumnezeu. Lor li se porunceøte sæ
împærtæøeascæ Evanghelia celor care nu au primit-o încæ. Atunci când træiesc cu credinﬂæ
conform Evangheliei, ei dau un exemplu, arætând membrilor familiei lor øi prietenilor
marile binecuvântæri care vin în urma træirii în acord cu Evanghelia. Ei ar trebui, de
asemenea, sæ profite de ocaziile de a ræspunde la întrebæri, de a aræta materiale tipærite
sau audio-video øi de a-i invita pe alﬂii sæ afle mai multe despre mesajul Evangheliei
restaurate. Membrii ar trebui sæ se roage pentru cei care nu sunt membrii ai Bisericii.
Ei ar trebui sæ se roage pentru ca misionarii sæ aibæ ocazii – de a sluji celor care nu sunt
de aceeaøi credinﬂæ cu noi øi de a-øi împærtæøi credinﬂa. Domnul promite sæ-i ajute pe
membri sæ øtie ce sæ spunæ øi ce sæ facæ atunci când împærtæøesc Evanghelia.
Studiul scripturilor
Iacov 5:70-75
Mosia 28:3
D&L 18:10-16

86

D&L 19:29
D&L 33:8-11
D&L 38:40-42

D&L 84:74-76, 88
D&L 88:81
D&L 100:5-8
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Angajamente
• Væ veﬂi pregæti sæ invitaﬂi prieteni øi rude, care nu fac parte din Bisericæ, sæ se întâlneascæ
cu misionarii pentru a li se propovædui Evanghelia?

Note

• Væ veﬂi ruga pentru misionari øi pentru ocazii de a împærtæøi Evanghelia?
• Væ veﬂi pregæti pentru a sluji într-o misiune?

Cæsætoria eternæ
Unitatea de bazæ a Bisericii este familia. În cadrul familiei, oamenii træiesc multe
dintre cele mai mari bucurii øi tristeﬂi ale vieﬂii. Cæsætoria dintre un bærbat øi o femeie
este rânduitæ de Dumnezeu øi se aflæ în centrul planului etern al lui Dumnezeu pentru
salvarea copiilor Sæi. Mijloacele prin care este creatæ viaﬂa muritoare sunt stabilite de
divinitate øi sunt protejate prin cæsætorie. Divinul plan al fericirii face posibil ca relaﬂiile
familiale sæ reziste dincolo de mormânt. Totuøi cæsætoria, poate fi eternæ numai când
deﬂinætori autorizaﬂi ai preoﬂiei efectueazæ rânduiala pecetluirii în temple sfinte øi când
soﬂii øi soﬂiile care au fost pecetluiﬂi împreunæ respectæ legæmintele pe care le-au fæcut.
Soﬂii øi soﬂiile trebuie sæ se iubeascæ unii pe alﬂii. Atunci când respectæ legæmintele øi
træiesc conform principiilor Evangheliei, ei trebuie sæ îøi respecte juræmintele rostite la
cæsætorie în deplinæ fidelitate (vezi „Familia: O declaraﬂie oficialæ cætre lume“, oct. 1996;
vezi, de asemenea, D&L 42:22).
Fericirea în viaﬂa de familie este cel mai uøor de obﬂinut când are ca bazæ învæﬂæturile lui
Isus Hristos øi când pærinﬂii acordæ întâietate familiilor lor. „Planul divin pentru taﬂi este de a
conduce familiile lor cu dragoste øi dreptate, øi ei sunt ræspunzætori de satisfacerea nevoilor
pentru viaﬂa øi protejarea familiilor lor. Mamele sunt în primul rând responsabile pentru
îngrijirea copiilor. În aceste responsabilitæﬂi sacre, taﬂii øi mamele sunt obligaﬂi sæ se ajute
unul pe celælalt ca parteneri egali“ (Liahona, oct. 1998, pag. 24). Împreunæ, pærinﬂii trebuie
sæ-øi înveﬂe copii Evanghelia lui Isus Hristos øi sæ-i ajute sæ træiascæ conform acesteia.
Satana îøi concentreazæ atacurile asupra familiei. Cu mulﬂi ani în urmæ, conducætorii
Bisericii au rezervat ziua de luni ca timp dedicat serii de familie. Pærinﬂii ar trebui sæ
foloseascæ acest timp pentru a-i învæﬂa pe copiii lor Evanghelia, pentru a întæri relaﬂia lor
cu ei øi pentru a se distra împreunæ. Alte moduri de a întæri familia includ rugæciunea øi
studierea zilnicæ a scripturilor în familie, preaslævirea la Bisericæ împreunæ cu familia øi
slujirea altora. Cerul este o continuare a cæminului ideal. Prin rânduielile preoﬂiei øi
træirea în dreptate, noi putem træi împreunæ ca familii în prezenﬂa lui Dumnezeu,
pentru eternitate.
Studiul scripturilor
Cæsætorie
D&L 42:22
D&L 49:15
D&L 131:1-4

D&L 132:7
Genesa 2:24
Efeseni 5:25

„Familia: o declaraﬂie
oficialæ cætre lume“
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Familia
Note

Mosia 4:14-15
3 Nefi 18:21

D&L 130:2
1 Timotei 5:8

„Familia: o declaraﬂie
oficialæ cætre lume“

Moise 6:55-62
D&L 68:25-30

Efeseni 6:4
Proverbe 22:6

Învæﬂaﬂi copiii
Alma 56:47
Alma 57:21
Angajamente
• Veﬂi ﬂine seri de familie sæptæmânale, rugæciuni zilnice în familie, studiul scripturilor zilnic øi
alte activitæﬂi împreunæ cu familia?
• Væ veﬂi pregæti sæ intraﬂi în templu pentru (1) a primi înzestrarea dumneavoastræ? (2) a væ
cæsætori pentru viaﬂæ øi eternitate? (3) dacæ sunteﬂi cæsætorit(æ), pentru a fi pecetluiﬂi ca soﬂ
øi soﬂie? øi (4) pentru a væ pecetlui copiii cu dumneavoastræ?
• Veﬂi preaslævi împreunæ cu familia în ziua de sabat?
• Veﬂi sluji altora?

Temple øi istoria familiei
Dumnezeu a poruncit poporului Sæu sæ construiascæ temple. În temple noi facem
legæminte sfinte øi suntem înzestraﬂi cu, sau ne este dat, un dar al puterii sau al cunoøtinﬂei
din înalturi. Aceastæ putere ne ajutæ în viaﬂa noastræ de zi cu zi øi ne permite sæ clædim
împæræﬂia lui Dumnezeu. În templu noi putem, de asemenea, sæ fim cæsætoriﬂi pentru viaﬂæ
øi eternitate, fæcând astfel posibil ca familiile sæ fie împreunæ în prezenﬂa lui Dumnezeu
pentru eternitate. Dupæ ce au fost membri cel puﬂin un an, adulﬂii demni sunt pregætiﬂi sæ
primeascæ de la episcopul lor o recomandare pentru a-øi primi propria înzestrare. Dupæ ce
øi-au primit înzestrarea, cuplurile cæsætorite pot fi pecetluite sau cæsætorite pentru eternitate.
Salvatorul îi iubeøte pe toﬂi oamenii øi doreøte salvarea lor. Cu toate acestea, milioane
de oameni au murit færæ sæ aibæ ocazia de a auzi mesajul Evangheliei restaurate a lui
Isus Hristos sau færæ sæ primeascæ rânduielile salvatoare. Prin harul øi mila Sa pline de
dragoste, Domnul face ca salvarea sæ fie posibilæ pentru toﬂi aceia care nu au avut
ocazia de a primi, de a înﬂelege øi de a se supune Evangheliei în timpul vieﬂii lor
muritoare. Evanghelia este propovæduitæ acestor oameni decedaﬂi în lumea spiritelor.
Membrii Bisericii de pe pæmânt efectueazæ rânduielile salvatoare în locul stræmoøilor lor
decedaﬂi øi a altora. Persoanele decedate care træiesc în lumea spiritelor au ocazia de a
accepta sau respinge Evanghelia øi rânduielile efectuate în numele lor.
Din acest motiv, membrii Bisericii cautæ informaﬂii despre stræmoøii lor. Ei completeazæ
tabelele cu arborele genealogic øi rapoarte despre grupuri de familii øi înscriu numele
rudelor decedate cærora trebuie sæ li se efectueze rânduielile salvatoare în numele lor în
temple sfinte. Aceasta este munca pentru istoria familiei. Membrii demni cu vârsta de 12
ani øi peste, inclusiv noii membri, pot primi o recomandare de la episcop pentru a efectua
botezuri pentru cei morﬂi.
Istoria familiei
Invitaﬂi noii membri sæ se întâlneascæ cu un membru sau sæ meargæ la un centru local de istoria
familiei (acolo unde acestea existæ) pentru o prezentare a muncii pentru istoria familiei øi a
resurselor de care dispune. Oferiﬂi-le un exemplar al unui set de materiale pentru istoria familiei.
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Lecﬂia 5:
Legi øi rânduieli

Studiul scripturilor
D&L 43:16
D&L 95:8-9
D&L 124:22-42

D&L 128
D&L 131
D&L 132

D&L 138
1 Petru 3:18-21
Psalmi 65:4
1 Corinteni 15:29
Broøura Welcome to the Family History Center
(Bun venit la Centrul de Istoria Familiei)

Note

Angajamente
• Væ veﬂi pregæti pentru a primi rânduielile din templu? (La scurt timp dupæ botez øi confirmare,
membrii demni cu vârsta peste 12 ani pot primi o recomandare pentru a merge la templu øi a
lua parte la botezuri pentru cei morﬂi).
• Veﬂi participa la munca de întocmire a istoriei familiei øi veﬂi înscrie numele stræmoøilor
pentru a primi rânduielile în templu în locul lor?

Slujire
Una dintre marile binecuvântæri ale calitæﬂii de membru al Bisericii este ocazia de a
sluji. Când le slujim altora cu iubire, Îi slujim lui Dumnezeu. Când suntem botezaﬂi, noi
facem legæmântul de a sluji în acest fel (vezi Mosia 18:8-10). Trebuie sæ ne interesæm de
nevoile fizice øi spirituale ale altora. Atunci, oferim din timpul, talentele øi veniturile
noastre pentru a-i ajuta sæ depæøeascæ acele nevoi. Noi urmæm exemplul Salvatorului
care a venit pentru a sluji altora. Trebuie sæ facem ce a fæcut Isus øi sæ devenim
asemænætori Lui.
La scurt timp dupæ botez, noii membri primesc de la conducætorii preoﬂiei binecuvântarea unei responsabilitæﬂi de a fi de ajutor în Bisericæ. Acest lucru este numit chemare.
Toatæ lucrarea din Bisericæ este voluntaræ. Nimeni nu este plætit pentru o astfel de slujire.
Când acceptæm chemæri, noi suntem susﬂinuﬂi public într-o adunare a Bisericii pentru ca
alﬂi membri sæ ia cunoøtinﬂæ de chemarea noastræ øi sæ-øi acorde sprijinul. De asemenea,
suntem puøi deoparte de cætre un conducætor al preoﬂiei øi ni se dau binecuvântæri speciale pentru a ne ajuta sæ ne îndeplinim chemærile. Biserica are nevoie de talentele øi aptitudinile fiecærui membru pentru a acoperi o mare varietate de chemæri. Toate chemærile
sunt importante øi ajutæ la clædirea împæræﬂiei lui Dumnezeu. Noi trebuie sæ acceptæm
astfel de chemæri øi sæ lucræm cu sârguinﬂæ pentru a învæﬂa øi a îndeplini sarcinile noastre.
Atunci când procedæm astfel, ne mærim credinﬂa, ne dezvoltæm noi talente øi o mai mare
capacitate de a sluji øi primim numeroase alte binecuvântæri.
Studiul scripturilor
Caritate (dragoste)
Moroni 7:43-48

D&L 88:125

Matei 22:36-40

1 Corinteni 13:1-8

Alma 34:28-29

D&L 52:40

Matei 25:40

Mosia 18:8-10

D&L 42:29

D&L 107:99-100

Grija faﬂæ de cei særaci
Mosia 4:26
Trebuie sæ slujim
Mosia 2:17
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Lecﬂia 5:
Legi øi rânduieli

Angajamente
Note

• Veﬂi accepta øi veﬂi îndeplini sarcinile unei chemæri (incluzând îndatorirea de învæﬂætor de
acasæ sau de învæﬂætoare vizitatoare)?
• Îi veﬂi sprijini pe alﬂii în chemærile lor?

Predând øi învæﬂând în Bisericæ
Biserica este organizatæ pentru a desævârøi øi binecuvânta vieﬂile membrilor. Ne dæ
ocazii de a ne propovædui unii altora Evanghelia, de a ne împrieteni øi de a ne sluji unul
altuia øi de a ne sprijini unul pe altul în dorinﬂa noastræ de salvare. În cadrul familiei øi la
Bisericæ, fiecærui membru îi sunt propovæduite doctrinele Evangheliei. Când membrilor li
se încredinﬂazæ chemæri de a preda, li se oferæ materiale øi ajutor pentru a putea reuøi.
Studiul scripturilor
D&L 88:77-79

Efeseni 4:11-14

Angajament
• Veﬂi participa la adunærile Bisericii?

A îndura pânæ la sfârøit
În mæsura în care continuæm sæ træim în acord cu Evanghelia, creøtem din punct de
vedere spiritual, apropiindu-ne mai mult de Tatæl nostru Ceresc. Ne bucuræm øi apreciem
mai mult ispæøirea Salvatorului. Familiile noastre sunt unite mai mult. Avem parte de
sentimente mai profunde de dragoste, bucurie øi pace care vin datoritæ ispæøirii. Inima ne este schimbatæ øi noi gæsim siguranﬂæ træind în acord cu Evanghelia restauratæ.
Atunci când continuæm sæ ne exercitæm credinﬂa în Hristos, sæ ne pocæim øi sæ ne reînnoim
legæmintele, noi beneficiem de îndrumarea continuæ a Duhului Sfânt. Dacæ înduræm pânæ la
sfârøitul vieﬂii noastre, fiind loiali legæmintelor noastre, vom primi viaﬂa eternæ.
O parte dintre membri nu înduræ sau nu ræmân complet activi în Bisericæ. Totuøi, îndurarea pânæ la sfârøit este o responsabilitate personalæ. Noi „[ducem] pânæ la capæt mântuirea [noastræ]“ (Filipeni 2:12) øi le slujim øi îi iubim pe cei a cæror credinﬂæ a slæbit din
cauza nevenirii la Bisericæ.
Studiul scripturilor
2 Nefi 31:20-21
Moroni 6:4

D&L 20:37
Articolele de credinﬂæ 1:3

Ioan 14:15, 21
Efeseni 4:11-14

Filipeni 2:12

Angajament
• Veﬂi continua sæ træiﬂi în acord cu Evanghelia respectând legæmintele de la botez pe tot
parcursul vieﬂii?
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Cum sæ recunosc øi
sæ înﬂeleg Spiritul?

Note

Luaﬂi în considerare
• De ce este necesar sæ primesc revelaﬂie personalæ?
• Cine este Duhul Sfânt øi cum acﬂioneazæ El?
• De ce trebuie sæ mæ rog cu credinﬂæ?
• Care este rolul Spiritului în munca misionaræ?
• Cum pot sæ recunosc îndemnurile Spiritului?

Revelaﬂie personalæ

J

oseph Smith a spus: „Salvarea nu poate veni færæ revelaﬂie; færæ ea oricine slujeøte în
zadar“ (History of the Church, 3:389). Veﬂi avea succes în munca dumneavoastræ pe
mæsuræ ce învæﬂaﬂi sæ primiﬂi øi sæ urmaﬂi revelaﬂia personalæ. Joseph Smith ne-a învæﬂat,
de asemenea, cæ revelaﬂia este vitalæ pentru munca dumneavoastræ zilnicæ: „Acesta este
principiul dupæ care se cælæuzeøte guvernarea cerului – prin revelaﬂie adaptatæ la
condiﬂiile în care se gæsesc copiii împæræﬂiei“ (History of the Church, 5:135).
Dumnezeu væ iubeøte pe dumneavoastræ øi îi iubeøte pe toﬂi copiii Sæi. El este dornic sæ væ
ajute în încercærile prin care trece fiecare dintre dumneavoastræ în aceastæ viaﬂæ. Vi s-a promis
inspiraﬂie pentru a cunoaøte ce anume sæ faceﬂi øi aﬂi fost înzestraﬂi cu puterea de a face acel
lucru (vezi D&L 43:15-16). El væ va ajuta pe mæsuræ ce veﬂi încerca sæ recunoaøteﬂi øi sæ
înﬂelegeﬂi Spiritul prin studierea sârguincioasæ a scripturilor. El væ va îndruma cætre oamenii
care vor primi mesajul restaurærii. El væ va da puterea de a preda mesajul øi de a mærturisi
despre Hristos øi despre Evanghelia Sa. El va reværsa din abundenﬂæ binecuvântæri asupra
dumneavoastræ prin darul Duhului Sfânt. El væ cere sæ ræmâneﬂi demni de acest dar øi sæ
cereﬂi, sæ cæutaﬂi øi sæ bateﬂi (vezi D&L 4:7; Matei 7:7-8).
Noi træim în ziua profeﬂitæ de profeﬂii Cærﬂii lui Mormon – o zi în care oamenii se vor
„lupta unul cu altul øi îi vor învæﬂa pe alﬂii învæﬂætura lor øi vor tægædui Duhul Sfânt care
dæ putere de exprimare“ (2 Nefi 28:4; vezi, de asemenea, 3 Nefi 29:6; Mormon 9:7-8).
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Note

Totuøi, mulﬂi oameni doresc cu ardoare lucruri spirituale. Pe mæsuræ ce învæﬂaﬂi cum sæ
primiﬂi revelaﬂie personalæ, veﬂi propovædui cu putere øi autoritate (vezi Alma 17:3),
deoarece Duhul Sfânt væ dæ putere sæ vorbiﬂi (vezi 1 Nefi 10:22).
Când îi ajutaﬂi pe oameni sæ fie botezaﬂi øi confirmaﬂi, trebuie sæ cæutaﬂi øi sæ primiﬂi
revelaﬂii personale prin Duhul Sfânt. Sæ aveﬂi credinﬂæ cæ veﬂi primi revelaﬂii personale
pentru a væ îndruma zi de zi. Duhul Sfânt væ va ajuta din toate punctele de vedere în
munca dumneavoastræ.
Activitate: Studiul personal
În mærturia sa finalæ, Moroni a scris: „câteva cuvinte de îndemn“ (Moroni 10:2). Citiﬂi Moroni 10 øi
scrieﬂi folosind cuvintele dumneavoastræ ceea ce îi îndeamnæ Moroni pe cititorii Cærﬂii lui Mormon
sæ facæ. (A îndemna înseamnæ a încuraja cu putere sau a sfætui pe cineva sæ facæ un anumit lucru.)

Lumina lui Hristos
O persoanæ poate primi îndrumare spiritualæ înainte de a fi botezatæ øi confirmatæ.
Influenﬂa spiritualæ începe cu lumina lui Hristos, care „este [datæ] fiecærui om pentru
ca el sæ poatæ deosebi binele de ræu“ (Moroni 7:16; vezi, de asemenea, versetele 14-19).
Lumina lui Hristos este „energie, putere sau influenﬂæ divinæ, care emanæ de la
Dumnezeu prin Hristos øi dæ viaﬂæ øi luminæ tuturor lucrurilor. Este legea prin care
sunt guvernate toate lucrurile în cer øi pe pæmânt. De asemenea, ea îi ajutæ pe oameni
sæ înﬂeleagæ adeværurile Evangheliei øi îi ajutæ sæ meargæ pe calea Evangheliei care
duce spre salvare.
Lumina lui Hristos nu trebuie confundatæ cu Duhul Sfânt. Lumina lui Hristos nu
este persoanæ. Este o influenﬂæ care vine de la Dumnezeu øi pregæteøte pe cineva sæ-l
primeascæ pe Duhul Sfânt. Este o influenﬂæ beneficæ în vieﬂile oamenilor.
„O manifestare a luminii lui Hristos este conøtiinﬂa, care ajutæ pe cineva sæ aleagæ între
bine øi ræu. Pe mæsuræ ce oamenii aflæ mai multe despre Evanghelie, conøtiinﬂa lor devine
mai sensibilæ. Oamenii care ascultæ de lumina lui Hristos sunt conduøi cætre Evanghelia
lui Isus Hristos“ (Ghid pentru scripturi, „Luminæ, Lumina lui Hristos“; vezi, de
asemenea, D&L 84:46-47).
Preøedintele Boyd K. Packer a spus: „Este important pentru un... misionar... sæ øtie cæ
Duhul Sfânt poate acﬂiona prin lumina lui Hristos. Un învæﬂætor care predæ adeværurile
Evangheliei nu sædeøte ceva stræin sau chiar nou într-un adult sau într-un copil. Mai
exact, misionarul sau învæﬂætorul face legætura cu Spiritul lui Hristos care este deja acolo.
Evanghelia le va ‚suna ca ceva cunoscut‘“ („The Light of Christ“, cuvânt adresat la
seminarul pentru noii preøedinﬂi de misiune, 22 iunie 2004, pag. 2).

Duhul Sfânt
Personajul Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este al treilea membru al Dumnezeirii. El este
un personaj de spirit, care nu are trup din carne øi oase (vezi D&L 130:22). El este
Mângâietorul care, potrivit promisiunii Salvatorului, îi va învæﬂa pe ucenicii Sæi toate
lucrurile øi le va aduce aminte toate lucrurile pe care El le-a predicat lor (vezi Ioan 14:26).
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Puterea Duhului Sfânt. Mærturia pe care o au simpatizanﬂii sinceri, înainte de botez, vine
prin puterea Duhului Sfânt. „Puterea Duhului Sfânt poate veni asupra unei persoane
înaintea botezului øi poate mærturisi cæ Evanghelia este adeværatæ“ (Ghid pentru
scripturi, „Duhul Sânt“). Ea asiguræ o mærturie despre Isus Hristos, despre lucrarea Sa øi
despre lucrarea slujitorilor Sæi pe pæmânt. Duhul Sfânt mærturiseøte despre adevær. Prin
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puterea Duhului Sfânt, toﬂi oamenii pot øti cæ este adeværatæ Cartea lui Mormon. „Prin
puterea Duhului Sfânt veﬂi putea voi cunoaøte adeværul tuturor lucrurilor“ (Moroni 10:5).

Note

Darul Duhului Sfânt. Simpatizanﬂii care primesc o
mærturie nu au încæ promisiunea de a avea
„Darul Duhului Sfânt vine
însoﬂirea permanentæ a Duhului Sfânt. Joseph
dupæ ce o persoanæ se
Smith a spus: „Este o diferenﬂæ între Duhul Sfânt
pocæieøte øi devine demnæ...
øi darul Duhului Sfânt. Cornelius a primit Duhul
Sfânt înainte de a fi botezat, acesta fiind puterea
Duhul Sfânt depune
convingætoare primitæ de la Dumnezeu despre
mærturie despre adevær øi
adeværul Evangheliei, dar el n-a putut primi
întipæreøte în suflet realitatea
darul Duhului Sfânt decât dupæ ce a fost botezat.
despre Dumnezeu, Tatæl, øi
Dacæ n-ar fi luat asupra lui acest semn sau
rânduialæ, Duhul Sfânt, care l-a convins despre
despre Isus Hristos, Fiul, atât
adeværul lui Dumnezeu, l-ar fi pæræsit“ (History
de profund încât nici o putere
of the Church, 4:555).
sau autoritate pæmânteanæ
„... dreptul de a avea însoﬂirea constantæ a
nu îl poate separa de aceastæ
Duhului Sfânt, atunci când cineva este demn,
cunoaøtere.“
este un dar care poate fi primit numai prin
aøezarea mâinilor unui deﬂinætor al preoﬂiei lui
– PREØEDINTELE JAMES E. FAUST
Melhisedec, dupæ botezul autorizat în adeværata
„THE GIFT OF THE HOLY GHOST – A SURE COMPASS“,
ENSIGN, APR. 1996, PAG. 4
Bisericæ a lui Isus Hristos“ (Ghid pentru
scripturi, „Duhul Sfânt“).
Ca membru al Bisericii, dumneavoastræ aﬂi
primit darul Duhului Sfânt prin autoritatea preoﬂiei. Acest dar væ dæ dreptul la însoﬂirea
constantæ a Duhului Sfânt, dacæ ræmâneﬂi demn de el. Rugaﬂi-væ pentru a primi
îndrumarea Spiritului øi urmaﬂi curajoøi îndemnurile pe care le primiﬂi.
Sfântul Spirit al fægæduinﬂei. Duhul Sfânt este cunoscut, de asemenea, sub numele de Sfântul
Spirit al fægæduinﬂei (vezi D&L 88:3). A fi pecetluit de cætre Sfântul Spirit al fægæduinﬂei
înseamnæ cæ Duhul Sfânt confirmæ cæ acele fapte, rânduieli øi legæminte drepte sunt
acceptate de Dumnezeu. Sfântul Spirit al fægæduinﬂei mærturiseøte Tatælui cæ rânduielile
de salvare au fost realizate în mod corect øi cæ legæmintele asociate cu ele au fost
respectate. Cei care sunt pecetluiﬂi de cætre Sfântul Spirit al fægæduinﬂei primesc tot ceea
ce are Tatæl (vezi D&L 76:51-60; Efeseni 1:13-14) Toate legæmintele øi realizærile trebuie sæ
fie pecetluite de cætre Sfântul Spirit al fægæduinﬂei pentru a fi valabile dupæ aceastæ viaﬂæ
(vezi D&L 132:7, 18-19, 26). Încælcarea legæmintelor poate duce la înlæturarea pecetluirii.
Darurile Spiritului. Darurile Spiritului sunt binecuvântæri spirituale speciale pe care
Domnul le dæ persoanelor demne pentru propriul lor folos øi pentru folosirea lor în
binecuvântarea altora. De exemplu, misionarii care trebuie sæ înveﬂe o limbæ nouæ pot
primi darul de a vorbi în alte limbi, care sæ le dea ajutor divin în învæﬂarea unei limbi.
Câteva daruri ale Spiritului sunt descrise în Moroni 10:8-18, în Doctrinæ øi legæminte
46:11-33 øi 1 Corinteni 12:1-12. Acestea sunt numai câteva exemple dintre multele
daruri ale Spiritului. Domnul væ poate binecuvânta prin alte cæi, în funcﬂie de credinﬂa
dumneavoastræ, de nevoile dumneavoastræ øi ale acelora pe care îi slujiﬂi. Trebuie sæ
doriﬂi darurile spirituale øi sæ le cæutaﬂi cu sinceritate (vezi D&L 46:8; 1 Corinteni 12:31;
14:1, 12). Aceste daruri vin prin rugæciune, credinﬂæ øi fapte bune, potrivit voinﬂei lui
Dumnezeu (vezi D&L 63:9-12; 84:64-73).
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Note

Activitate: Studiul personal sau împreunæ cu colegul
Citiﬂi referinﬂele de mai jos:
• Ghid pentru scripturi, „Duhul Sfânt“, „Luminæ, Lumina lui Hristos“ øi „Spirit“.
• În cæutarea fericirii, pag. 84-86, 91-91.
• Fideli credinﬂei, pag, 81-84, 165-167.
Scrieﬂi o prezentare despre natura øi rolul Duhului Sfânt.
Citiﬂi Faptele apostolilor 4:23-33.
• Cum au cæutat Petru øi Ioan darurile spirituale?
• Cum a ræspuns Domnul la rugæciunile lor?
• Ce puteﬂi învæﬂa din aceastæ experienﬂæ despre munca dumneavoastræ?

Puterea Spiritului în convertire
Puterea Duhului Sfânt este esenﬂialæ în procesul de convertire a unei persoane.
Stræduiﬂi-væ sæ înﬂelegeﬂi doctrina convertirii øi, de asemenea, experienﬂa convertirii.
Elder Boyd K. Packer a explicat rolul esenﬂial al Spiritului în convertire:
„Când are loc o convertire, ea se realizeazæ prin puterea Spiritului. Pentru a
avea succes în munca misionaræ, trebuie sæ se întâmple aceste trei lucruri:
trebuie sæ înﬂelegem ce sentimente trebuie sæ aibæ un simpatizant pentru a
primi convertirea;
trebuie sæ înﬂelegem ce sentimente trebuie sæ aibæ un misionar pentru a
propovædui cu puterea de convertire a Spiritului;
øi, dupæ aceea, trebuie sæ înﬂelegem ce sentimente trebuie sæ aibæ un membru
al Bisericii pentru a reuøi când participæ la procesul de convertire“ (Conferinﬂa
preøedinﬂilor de misiune, 3 apr. 1985).
Cu cât veﬂi înﬂelege mai bine ce
sentimente au simpatizanﬂii, misionarii øi
membrii Bisericii când primesc mærturia
Spiritului, cu atât veﬂi înﬂelege mai bine
rolul dumneavoastræ, care este:
• de a fi întærit spiritual øi de a avea
mintea luminatæ când cercetaﬂi
scripturile øi predaﬂi doctrina;
• de a crea, când predaﬂi, un climat în care
Duhul Sfânt sæ poatæ mærturisi. Realizaﬂi
aceasta prin predarea øi depunerea
mærturiei despre mesajul restaurærii.
Predaﬂi dupæ cum sunteﬂi îndrumaﬂi
de cætre Spirit øi mærturisiﬂi cæ øtiﬂi,
prin puterea Duhului Sfânt, cæ ceea
ce predaﬂi este adeværat;
• de a urma îndrumarea Spiritului în adaptarea mesajului în funcﬂie de nevoile
fiecærei persoane;
• de a invita oamenii sæ ia o decizie. Credinﬂa lor va creøte pe mæsuræ ce se pocæiesc,
se supun poruncilor, fac legæminte øi le respectæ.
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Elder M Russell Ballard a vorbit despre puterea Spiritului: „Adeværata convertire vine
prin puterea Spiritului. Când Spiritul atinge inima, inima se schimbæ. Când oamenii...
simt Spiritul lucrând cu ei sau când væd dovada dragostei øi a milosteniei Domnului în
vieﬂile lor, ei sunt edificaﬂi øi întæriﬂi spiritual øi credinﬂa lor în El creøte. Aceste experienﬂe
cu Spiritul sunt urmæri naturale ale dorinﬂei persoanei de a pune la încercare cuvântul.
Acesta este modul în care ajungem sæ simﬂim cæ Evanghelia este adeværatæ“ („Acum este
timpul“, Liahona, ian. 2001, pag. 89).
Duhul Sfânt lucreazæ în inimile oamenilor pentru a înfæptui aceste schimbæri. Când
oamenii aleg sæ respecte legæmintele, ei vor simﬂi mai puternic puterea Duhului Sfânt
øi vor dezvolta credinﬂa de a se supune lui Hristos. Astfel, dumneavoastræ trebuie sæ-i
ajutaﬂi pe oamenii cu care lucraﬂi sæ creascæ în credinﬂæ, invitându-i sæ se pocæiascæ, sæ
facæ legæminte øi sæ le respecte.

Note

Activitate: Studiul personal
• Citiﬂi unul sau douæ dintre urmætoarele pasaje øi reflectaﬂi la sentimentele pe care trebuie sæ le
aibæ un simpatizant pentru a fi convertit. Descrieﬂi sentimentele øi impresiile dumneavoastræ
în jurnalul de studiu. Discutaﬂi ideile dumneavoastræ cu alﬂi misionari øi membri ai Bisericii.
2 Nefi 4:16-35; Enos 1; Mosia 4-5; 18:7-14; 27-28; Alma 5; 17-22; 32; 36; 38
• Citiﬂi unul sau douæ dintre urmætoarele pasaje øi reflectaﬂi la sentimentele pe care trebuie
sæ le aveﬂi ca misionar sau ca membru al Bisericii pentru a preda cu putere de convertire.
Descrieﬂi sentimentele øi impresiile dumneavoastræ în jurnalul de studiu. Discutaﬂi ideile
dumneavoastræ cu alﬂi misionari øi membri ai Bisericii.
1 Nefi 8:11-12; Mosia 28:1-4; Alma 26; 29; 31:26-38; 32; Moroni 7:43-48; D&L 4; 18:1016; 50:21-22
Studiul scripturilor
Ce væ învaﬂæ aceste scripturi despre puterea Spiritului în munca dumneavoastræ?
2 Nefi 33:1-2
D&L 50:13-22

1 Corinteni 2:11-14
D&L 42:11-17

Faptele apostolilor 2:37-38
Ghid pentru scripturi, „Convertire,
Convertit“

Ce puteﬂi face pentru a væ bucura de puterea Spiritului în munca dumneavoastræ?
Alma 32:27-28

D&L 42:14

Ioan 7:17

De ce este important sæ predaﬂi ceea ce øtiﬂi øi ceea ce credeﬂi?
Alma 5:43-47

D&L 52:9

D&L 80:4

Rugaﬂi-væ cu credinﬂæ
Puteﬂi preda aøa cum doreøte Domnul numai prin puterea Spiritului øi primiﬂi Spiritul
prin rugæciunea fæcutæ cu credinﬂæ. Domnul a spus: „Øi Spiritul væ va fi dat vouæ prin
rugæciunea fæcutæ cu credinﬂæ; øi dacæ nu primiﬂi Spiritul, nu veﬂi propovædui“ (D&L
42:14). Când væ rugaﬂi pentru a fi ajutaﬂi în propovæduire, puterea Duhului Sfânt va
duce învæﬂæturile dumneavoastræ „în inimile copiilor oamenilor“ (2 Nefi 33:1).
Preøedintele Gordon B. Hinckley a ilustrat acest principiu prin relatarea unei
experienﬂe din timpul misiunii sale:
„Mi-amintesc mereu de doi tineri care au slujit în timpul misiunii mele. Unul era o
persoanæ extrem de talentatæ. Era educat. Era inteligent. Era ager. Era puﬂin arogant.
Aveam un altul care vopsea indicatoare. El venea de la un atelier de indicatoare, având
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Note

foarte puﬂinæ educaﬂie, dar el îøi cunoøtea imperfecﬂiunile øi se baza pe Domnul. Când se
ruga, øtiai cæ el vorbea cu Domnul. Nu era ceva memorat, era o conversaﬂie øi acel tânær
înfæptuia minuni, în timp ce celælalt tânær fæcea automat ceea ce i se cerea. Puterea care
era într-unul øi absenﬂa puterii în celælalt erau foarte vizibile. Chemaﬂi-L pe Domnul. El a
fæcut invitaﬂia øi El va ræspunde“ (Teachings of Gordon B. Hinckley [1997], pag. 469).
Stræduiﬂi-væ sæ væ rugaﬂi sincer, cu dorinﬂæ
adeværatæ øi cu „toatæ puterea inimii“
(Moroni 7:48). Rugæciunile eficace cer mare
efort (vezi Moroni 10:3-4; D&L 8:10; 9:7).
Acordaﬂi atenﬂie serioasæ atitudinii dumneavoastræ øi cuvintelor pe care le folosiﬂi. Când
væ rugaﬂi luaﬂi în considerare urmætoarele:
• folosiﬂi modul de exprimare pentru rugæciune, care aratæ cæ Îl iubiﬂi øi cæ Îl respectaﬂi pe Tatæl dumneavoastræ Ceresc.
Folosiﬂi un mod de exprimare corect øi respectuos în orice limbæ vorbiﬂi. De exemplu, în limba românæ folosiﬂi pronume
cum ar fi ﬁie, Tu, Tæu øi Tine;
• exprimaﬂi totdeauna recunoøtinﬂa pentru
binecuvântærile pe care le primiﬂi; Un efort
hotærât de a fi recunoscætor væ va ajuta sæ recunoaøteﬂi cât de milostiv a fost Domnul în
viaﬂa dumneavoastræ;
• rugaﬂi-væ concret pentru îndrumarea øi ajutorul Duhului Sfânt. Arætaﬂi cæ preﬂuiﬂi
aceastæ binecuvântare fiind sensibil øi atent la îndemnurile spirituale. Dupæ aceea,
urmaﬂi, plin de curaj, acele îndemnuri;
• rugaﬂi-væ cu credinﬂæ øi cu compasiune. Rugaﬂi-væ pentru oameni
menﬂionând numele lor. Cereﬂi inspiraﬂie pentru a væ ajuta sæ-i înﬂelegeﬂi øi sæ veniﬂi în întâmpinarea
nevoilor lor. Rugaﬂi-væ pentru bunæstarea celor contactaﬂi, a simpatizanﬂilor, a noilor convertiﬂi øi a
membrilor Bisericii care sunt mai
puﬂin activi. Rugaﬂi-væ pentru
membrii Bisericii, pentru conducætorii preoﬂiei øi ai organizaﬂiilor
auxiliare din zona dumneavoastræ.
Rugaﬂi-væ pentru familia dumneavoastræ de acasæ. Rugaﬂi-væ pentru
colegul dumneavoastræ, pentru alﬂi
misionari øi pentru preøedintele
dumneavoastræ de misiune.
Rugaﬂi-væ pentru a øti cum sæ-i
ajutaﬂi pe alﬂii øi, dupæ aceea, fiﬂi
doritori sæ faceﬂi sacrificii
pentru ei;
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„În fiecare dimineaﬂæ... misionarii trebuie
sæ îngenuncheze øi sæ-L roage pe Domnul
sæ le dezlege limba øi sæ vorbeascæ prin ei
pentru binecuvântarea celor pe care îi vor
învæﬂa. Dacæ ei vor face astfel, o luminæ
nouæ va veni în vieﬂile lor. Munca va fi
dusæ la îndeplinire cu mai mare entuziasm.
Ei vor ajunge sæ øtie, într-un sens foarte
adeværat, cæ sunt slujitorii Domnului øi
vorbesc în numele Lui. Ei vor vedea cæ cei
cærora le propovæduiesc vor avea o reacﬂie
diferitæ. Când ei acﬂioneazæ prin Spirit,
simpatizanﬂii lor vor ræspunde sub
influenﬂa aceluiaøi Spirit.“
PREØEDINTELE GORDON B. HINCKLEY
„SLUJIREA MISIONARÆ“, PRIMA ADUNARE DE INSTRUIRE A CONDUCÆTORILOR
DIN ÎNTREAGA LUME, 11 IANUARIE 2003, PAG. 20.
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• rugaﬂi-væ sæ vi se arate unde sæ mergeﬂi øi ce sæ faceﬂi. Rugaﬂi-væ sæ fiﬂi îndrumaﬂi cætre
aceia care sunt pregætiﬂi sæ primeascæ mesajul restaurærii. Rugaﬂi-væ pentru a-i putea
recunoaøte;

Note

• recunoaøteﬂi faptul cæ Tatæl Ceresc øtie ce aveﬂi nevoie mai bine decât dumneavoastræ.
Bazaﬂi-væ pe Spirit pentru a øti pentru ce sæ væ rugaﬂi (vezi 3 Nefi 19:24; D&L 46:28, 30);
• seara, în rugæciunile dumneavoastræ, relataﬂi Domnului despre activitæﬂile
dumneavoastræ din ziua respectivæ. Dupæ aceea, revedeﬂi împreunæ cu El planul
dumneavoastræ pentru ziua urmætoare. Ascultaﬂi îndemnurile Spiritului;
• rugaﬂi-væ pentru a învinge ispitele. Cedarea în faﬂa ispitei îndepærteazæ Spiritul;
• rugaﬂi-væ øi, când este potrivit, postiﬂi pentru binecuvântæri speciale;
• rugaﬂi-væ pentru înﬂelegerea scripturilor øi meditaﬂi asupra lor. Scripturile deschid
fereastra spre revelaﬂie;
• aveﬂi credinﬂæ cæ Dumnezeu va ræspunde rugæciunilor dumneavoastræ. Recunoaøteﬂi cæ
gândurile lui Dumnezeu nu sunt gândurile dumneavoastræ (vezi Isaia 55:8-9) øi aveﬂi
încredere cæ Dumnezeu va ræspunde rugæciunilor dumneavoastræ în felul Sæu propriu
øi la timpul dorit de El.
Activitate: Studiul personal
Reflectaﬂi asupra urmætoarelor declaraﬂii cu privire la rugæciunea sinceræ:
„Problema cu cele mai multe dintre rugæciunile noastre este cæ noi le spunem ca øi cum am
ridica telefonul øi am face o comandæ de alimente – dæm comanda øi închidem. Noi trebuie sæ
meditæm, sæ contemplæm, sæ gândim la lucrurile pentru care ne rugæm øi, dupæ aceea, sæ
vorbim cu Domnul aøa cum un om vorbeøte cu alt om“ (Gordon B. Hinckley, Teachings of
Gordon B. Hinckley, pag. 469).
„Dacæ rugæciunea este numai o chemare bruscæ în timpul unei crize, atunci este absolut egoist
øi ajungem sæ ne gândim la Dumnezeu ca la un mecanic sau ca la o agenﬂie de servicii pentru a
ne ajuta numai când avem urgenﬂe. Trebuie sæ ne amintim de Cel Prea Înalt zi øi noapte –
totdeauna – nu numai în perioadele în care toate celelalte ajutoare ne-au pæræsit øi avem nevoie
cu disperare de sprijin“ (Howard W. Hunter, The Teachings of Howard W. Hunter, ediﬂia Clyde J.
Williams [1997], pag. 39).
Folosind urmætoarea scaræ, evaluaﬂi-væ personal rugæciunile. Consemnaﬂi, în jurnalul de studiu,
ræspunsurile la întrebæri ca acestea: Unde v-aﬂi plasa singuri pe aceastæ scaræ? Unde v-ar plæcea
sæ fiﬂi pe aceastæ scaræ? Cum væ veﬂi schimba?
Særac

Corect

Bun

Credinﬂæ slabæ în Hristos ៊ᔡᔡᔡᔡᔡᔡᔡᔡᔡ៉ Credinﬂæ puternicæ în Hristos
Nerecunoscætor ៊ᔡᔡᔡᔡᔡᔡᔡᔡᔡ៉ Foarte recunoscætor
Cu mintea neconcentratæ ᔡᔡᔡᔡᔡᔡᔡᔡᔡ Cu mintea concentratæ asupra
៉ muncii
asupra muncii ៊
Rugæciunile nu au legæturæ ᔡᔡᔡᔡᔡᔡᔡᔡᔡ
៉ Faptele împlinesc rugæciunile
cu faptele mele ៊
Repetare ៊ᔡᔡᔡᔡᔡᔡᔡᔡᔡ៉

Concentrat asupra nevoilor
zilei de azi

Sentimente de nepæsare ៊ᔡᔡᔡᔡᔡᔡᔡᔡᔡ៉ Edificare, revigorare
Concentrat asupra gândurilor ᔡᔡᔡᔡᔡᔡᔡᔡᔡ
៉ Concentrat asupra gândurilor pure
care nu sunt pure ៊
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Note
Preocupat de sine ៊ᔡᔡᔡᔡᔡᔡᔡᔡᔡ៉ Atent faﬂæ de alﬂi oameni
Rugæciunile sunt generale, ᔡᔡᔡᔡᔡᔡᔡᔡᔡ Rugæciuni cu un scop precis,
៉ nu generale
færæ un scop precis ៊
Spiritul este absent ៊ᔡᔡᔡᔡᔡᔡᔡᔡᔡ៉ Spiritul îndrumæ rugæciunea
Încrezætor în faptul cæ Dumnezeu
Nu se recunosc ræspunsurile ៊ᔡᔡᔡᔡᔡᔡᔡᔡᔡ៉
ræspunde la rugæciuni
Studiul scripturilor
De ce trebuie sæ væ rugaﬂi pentru a avea Spiritul cu dumneavoastræ?
2 Nefi 32:8-9

D&L 42:14

D&L 50:13-22

Alma 37:36-37
3 Nefi 18:20
3 Nefi 19:9

D&L 50:29-30
Ghid pentru scripturi,
„Rugæciune“

Pentru ce trebuie sæ væ rugaﬂi
Alma 6:6
Alma 13:28
Alma 34: 17-27

Învæﬂaﬂi sæ recunoaøteﬂi îndemnurile Spiritului
Spiritul este întotdeauna disponibil pentru a væ îndruma øi a væ conduce. Totuøi,
Spiritul vorbeøte în liniøte, prin sentimentele dumneavoastræ, dar øi prin mintea
dumneavoastræ. O mare problemæ pentru dumneavoastræ øi pentru aceia cu care
lucraﬂi este aceea de a recunoaøte îndemnurile liniøtite, delicate ale Duhului Sfânt.
Elder Boyd K. Packer ne-a învæﬂat: „Glasul Spiritului este descris în scripturi ca
fiind nici ‚puternic‘, nici ‚aspru‘. Nu este ‚glasul unui tunet, nici... glasul unui zgomot
tumultuos‘. Ci, ‚un glas liniøtit, de o blândeﬂe deplinæ, ca øi cum ar fi fost o øoptire‘ øi el
poate ‚[pætrunde] chiar pânæ în suflet‘ øi ‚[face ca inima] sæ ardæ‘ (3 Nefi 11:3; Helaman
5:30; D&L 85:6-7). Aduceﬂi-væ aminte, Ilie a gæsit cæ glasul Domnului nu era în vânt, nici
în cutremur, nici în foc, ci era un ‚susur blând øi subﬂire‘ (1 Regi 19:12).
„Spiritul nu ne atrage atenﬂia strigând sau zgâlﬂâindu-ne cu o mânæ puternicæ. Ci el ne
øopteøte. El ne mângâie atât de blând încât, dacæ suntem preocupaﬂi s-ar putea sæ nu-l
simﬂim deloc. (Nu este de mirare cæ ne-a fost revelat Cuvântul de înﬂelepciune, deoarece
cum ar putea beﬂivii sau cei cu vicii sæ simtæ un asemenea glas?)
Uneori, el va insista chiar destul de ferm pentru ca noi sæ-i dæm ascultare. Dar în cele
mai multe cazuri, dacæ nu dæm atenﬂie sentimentului blând, Spiritul se va retrage øi va
aøtepta pânæ când vom ajunge sæ cæutæm, sæ ascultæm øi sæ spunem în felul øi cu
cuvintele noastre, ca øi Samuel din timpurile strævechi: ‚Vorbeøte [Doamne], cæci robul
Tæu ascultæ‘ (1 Samuel 3:10)“ („The Candle of the Lord“, Ensign, ian. 1983, pag. 53).
Multe glasuri în lume væ solicitæ atenﬂia øi ele pot cu uøurinﬂæ sæ înæbuøe impresiile
spirituale, dacæ nu sunteﬂi prudenﬂi.
Activitate: Studiul personal sau împreunæ cu colegul
Studiaﬂi urmætorul tabel. Gândiﬂi-væ la perioadele în care aﬂi avut oricare dintre sentimentele,
gândurile sau impresiile descrise în pasajele de mai jos. Pe mæsuræ ce studiaﬂi øi dobândiﬂi
experienﬂæ, adæugaﬂi alte pasaje la aceastæ listæ. Gândiﬂi-væ la felul în care puteﬂi folosi aceste
principii pentru a-i ajuta pe ceilalﬂi sæ simtæ øi sæ recunoascæ Spiritul.

98

4 Recunoaøteﬂi Spiritul
Note
D&L 6:23; 11:12-14;
Romani 15:13; Galateni 5:22-23
D&L 8:2-3
D&L 128:1
Joseph Smith – Istorie 1:11-12
D&L 9:8-9
Alma 32:28; D&L 6:14-15; 1 Corinteni 2:9-11
Alma 19:6
Mosia 5:2-5
Ioan 14:26
Ioan 14:27
Ioan 16:13
Moroni 10:5
D&L 45:57
2 Nefii 31:18; D&L 20:27;
Ioan 16:14
D&L 42:16; 84:85; 100:5-8; Luca 12:11-12
Ioan 16:8
Moroni 10:8-17; D&L 46:8-26; 1 Corinteni 12
Alma 10:17; 12:3; 18:16, 20, 32, 35; D&L 63:41
D&L 46:30; 50:29-30
2 Nefi 32:1-5; D&L 28:15
1 Nefi 10:22; Alma 18:35
D&L 21:9; 100:8; Ioan 15:26
2 Nefi 31:17; Alma 13:12; 3 Nefi 27:20
1 Nefi 2:16-17; 2 Nefi 33:1; Alma 24:8
1 Nefi 1:1-3; Exodul 31:3-5
1 Nefi 7:15; 2 Nefi 28:1; 32:7;
Alma 14:11; Mormon 3:16; Eter 12:2
D&L 50:13-22
D&L 88:3; Ioan 14:26

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Transmite sentimente de dragoste,
bucurie, pace, ræbdare, blândeﬂe, bunætate,
credinﬂæ øi speranﬂæ.
Transmite idei în minte, sentimente în inimæ.
Preocupæ minﬂile øi influenﬂeazæ sentimentele.
Ajutæ ca scripturile sæ aibæ efect puternic.
Transmite sentimente bune pentru a preda
dacæ ceva este adeværat.
Lumineazæ mintea.
Înlocuieøte întunericul cu lumina.
Întæreøte dorinﬂa de a evita ræul
øi de a se supune poruncilor.
Învaﬂæ adeværul øi-l aminteøte.
Transmite sentimente de pace øi de alinare.
Cælæuzeøte spre adevær øi aratæ lucrurile care vor veni.
Reveleazæ adeværul.
Îndrumæ øi aparæ de înøelæciune.
Slæveøte øi mærturiseøte despre
Dumnezeu Tatæl øi despre Isus Hristos.
Îndrumæ cuvintele învæﬂætorilor umili.
Recunoaøte øi corecteazæ pæcatul.
Transmite darurile Spiritului.
Ajutæ la perceperea sau discernerea gândurilor altora.
Spune ce trebuie cerut în rugæciune.
Spune ce trebuie fæcut.
Îi ajutæ pe cei drepﬂi sæ vorbeascæ cu
putere øi cu autoritate.
Mærturiseøte despre adevær.
Sfinﬂeøte øi aduce iertarea pæcatelor.
Duce adeværul în inima celui care ascultæ.
Dezvoltæ aptitudinile øi abilitæﬂile.
Constrânge (face sæ înainteze)
sau reﬂine (împiedicæ).
Edificæ atât pe învæﬂætor, cât øi pe cursanﬂi.
Aduce alinare.

Ca ræspuns la întrebarea: „Cum recunoaøtem îndemnurile Spiritului?“, preøedintele
Gordon B. Hinckley a citit Moroni 7:13, 16-17 øi, apoi, a spus: „Acesta este testul, când s-a
spus øi s-a fæcut totul. Nu convinge el pe cineva sæ facæ bine, sæ creascæ, sæ reziste, sæ facæ
ceea ce este drept, sæ fie bun, sæ fie generos? Toate acestea sunt de la Spiritul lui
Dumnezeu...
Dacæ te invitæ sæ faci bine, este de la Dumnezeu. Dacæ te invitæ sæ faci ræu, este de la
diavol... Øi, dacæ faci ceea ce este drept øi dacæ træieøti într-un mod drept, vei cunoaøte în
inima ta ceea ce îﬂi spune Spiritul.
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Note

Recunoaøteﬂi îndemnurile Spiritului prin roadele Spiritului – ceea ce lumineazæ, ceea ce
edificæ, ceea ce este pozitiv øi afirmativ øi ne înalﬂæ øi ne îndrumæ spre gânduri mai bune,
spre cuvinte mai bune øi spre fapte mai bune este de la Spiritul lui Dumnezeu“ (Teachings
of Gordon B. Hinckley, pag. 260-261).
Dumnezeu ræspunde la întrebærile dumneavoastræ prin inspiraﬂie øi revelaﬂie
personalæ. Prin Duhul Sfânt, El væ va îndruma în eforturile dumneavoastræ de a-i gæsi
pe cei cærora sæ le propovæduiﬂi, în timp ce predaﬂi Evanghelia restauratæ øi în timp ce îi
întæriﬂi pe membrii mai puﬂin activi øi pe noii convertiﬂi. Sarcina dumneavoastræ este de
a træi în mod demn, de a væ ruga fervent øi de a învæﬂa sæ recunoaøteﬂi øi de a urma cu
încredere îndrumarea Spiritului.

Sæ ne bazæm pe Spirit
În calitate de slujitor al Domnului, trebuie sæ realizaﬂi lucrarea Sa în felul în care
doreøte El øi prin puterea Sa. . Unii misionari sunt convinøi cæ ei øtiu cum pot reuøi.
Altora le lipseøte aceastæ încredere. Totuøi, aduceﬂi-væ aminte cæ încrederea øi credinﬂa
dumneavoastræ trebuie sæ fie în Hristos, nu în dumneavoastræ înøivæ. Bazaﬂi-væ pe Spirit,
nu pe propriile talente øi capacitæﬂi. Aveﬂi încredere în Spirit pentru a væ îndruma din
toate punctele de vedere în munca dumneavoastræ. Profetul Joseph Smith ne-a învæﬂat
cæ Spiritul stæ la baza predærii øi predicærii.
„Nici un om nu poate predica Evanghelia færæ Duhul Sfânt“ (History of the Church, 2:477).
„Câﬂiva au fost chemaﬂi øi rânduiﬂi de cætre Spiritul revelaﬂiei øi al profeﬂiei øi au început
sæ predice în timp ce Spiritul le-a dat talentul de exprimare øi, deøi slabi, totuøi au fost
întæriﬂi prin puterea lui Dumnezeu“ (History of the Church, 4:538).
„[Joseph Smith] a început sæ-i instruiascæ pe elderi cu privire la predicarea Evangheliei
øi s-a stræduit sæ-i convingæ de necesitatea de a obﬂine Spiritul, pentru ca ei sæ poatæ sæ
predice cu Duhul Sfânt trimis jos, din cer“ (History of the Church, 4:13).
În timpul întrunirilor de planificare, sæptæmânale øi zilnice, va fi necesar sæ adresaﬂi
unele întrebæri de bazæ în fiecare zi – chiar de mai multe ori în fiecare zi (vezi caseta cu
Studiul scripturilor care urmeazæ øi în care se gæsesc exemple de întrebæri). Cæutaﬂi
inspiraﬂie pentru a ræspunde la aceste întrebæri într-un fel care sæ corespundæ fiecærei
situaﬂii. Ræspunsurile trebuie sæ fie folosite, dupæ aceea, în planurile dumneavoastræ.
Dar trebuie sæ fiﬂi, de asemenea, doritori sæ urmaﬂi Spiritul øi sæ væ schimbaﬂi planurile
când apar ocazii neprevæzute.
Studiaﬂi scripturile urmætoare øi luaﬂi în considerare cum ræspund ele la aceste
importante întrebæri pe care trebuie sæ le adresaﬂi în fiecare zi. Luaﬂi în considerare ce
înﬂeles au aceste pasaje pentru eforturile dumneavoastræ de a gæsi, pentru întrunirile de
planificare, pentru studiul personal øi pentru studiul împreunæ cu colegul. De asemenea,
luaﬂi în considerare înﬂelesul acestora când predaﬂi lecﬂiile, când invitaﬂi persoane sæ facæ
angajamente, când urmæriﬂi respectarea angajamentelor, când îi întæriﬂi pe noii membri ai
Bisericii øi pe cei mai puﬂini activi øi când lucraﬂi cu membrii Bisericii.
Studiul scripturilor
Unde trebuie sæ merg?
Helaman 10:17
D&L 75:26-27
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Ce trebuie sæ fac?
1 Nefi 4:6
2 Nefi 32:2-5

D&L 28:15
D&L 52:3-4

Ce trebuie sæ spun?
2 Nefi 33:1
Alma 5:43-46
Alma 11:22
Helaman 5:18
Helaman 13:3-5

D&L 33:8-10
D&L 50:13-22
D&L 68:1-4
D&L 75:3-11
D&L 100:5-8

Matei 10:19-20
Marcu 13:11
1 Corinteni 2:4-5, 12-13
Exodul 4:10-12

Cum sæ adaptez predarea în funcﬂie de nevoile simpatizanﬂilor mei?
Alma 12:7
Alma 41:1

3 Nefi 17:2-3
D&L 71:1

D&L 84:85

Ce scripturi trebuie sæ folosesc øi cum trebuie sæ le folosesc?
Mosia 18:19-20
Mosia 27:35
D&L 18:32-36

D&L 32:4
D&L 42:11-17
D&L 68:1-4

D&L 71:1
D&L 80:4
Luca 24:13-32

Cuvânt de avertizare
Când væ rugaﬂi pentru inspiraﬂie, trebuie, de asemenea, sæ confirmaﬂi sentimentele
dumneavoastræ. De exemplu, comparaﬂi deciziile dumneavoastræ cu scripturile øi
învæﬂæturile profeﬂilor în viaﬂæ. Fiﬂi siguri cæ sentimentele se potrivesc cu îndatorirea pe
care o aveﬂi; de exemplu, nu veﬂi primi revelaﬂie pentru a spune unui episcop local cum
trebuie sæ-øi îndeplineascæ chemarea sa. Discutaﬂi deciziile øi concluziile la care aﬂi ajuns
cu colegul dumneavoastræ, cu conducætorul de district sau cu preøedintele de misiune
când este necesar.
Preøedintele Howard W. Hunter ne-a dat acest sfat: „Permiteﬂi-mi sæ væ transmit un cuvânt de avertizare... Mæ gândesc la faptul cæ dacæ nu suntem atenﬂi... putem începe sæ încercæm sæ imitæm adeværata influenﬂæ a Spiritului Domnului prin mijloace nedemne øi
demobilizatoare. Mæ îngrijorez când emoﬂia puternicæ sau lacrimile care curg libere par a fi egale
„Dacæ suntem demni,
cu prezenﬂa Spiritului. Cu siguranﬂæ cæ Spiritul
noi avem dreptul sæ primim
Domnului poate determina sentimente de emoﬂie
puternicæ, inclusiv lacrimi, dar acea manifestarea
revelaﬂii pentru noi înøine,
exterioaræ nu trebuie sæ fie confundatæ cu însæøi
pærinﬂii pentru copiii lor
prezenﬂa Spiritului“ (The Teachings of Howard W.
øi membrii Bisericii în
Hunter, pag. 184). Spiritul Domnului edificæ
chemærile lor. Dar dreptul
întotdeauna.
Revelaﬂia øi experienﬂele spirituale sunt sacre.
revelaﬂiei pentru alﬂii nu se
Ele nu trebuie fæcute publice øi trebuie discutate
extinde dincolo de propria
numai în circumstanﬂe potrivite. Ca misionar,
noastræ slujire“.
dumneavoastræ trebuie sæ fiﬂi mai prevæzætor faﬂæ
de experienﬂele spirituale decât aﬂi fost pânæ
– PREØEDINTELE JAMES E. FAUST
„COMMUNION WITH THE HOLY SPIRIT“, ENSIGN,
acum în viaﬂa dumneavoastræ. Rezistaﬂi tentaﬂiei
MAR. 2002, PAG. 4
de a vorbi oricând despre aceste experienﬂe.
Elder Boyd K. Packer ne-a sfætuit: „Am învæﬂat
cæ nu avem foarte frecvent acele experienﬂe spirituale puternice øi impresionante. Øi când
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le avem, ele sunt în general pentru edificare, instruire sau corectare proprie. În afaræ de
cazurile în care suntem chemaﬂi prin autoritatea adeværatæ sæ facem astfel, ele nu ne
îndreptæﬂesc sæ-i sfætuim sau sæ-i corectæm pe alﬂii.
De asemenea, am ajuns sæ cred cæ nu este înﬂelept sæ vorbeøti continuu despre
experienﬂe spirituale neobiønuite. Ele trebuie sæ fie pæzite cu grijæ øi împærtæøite numai
când însuøi Spiritul væ îndeamnæ sæ le folosiﬂi pentru binecuvântarea altora“ (Ensign,
ian. 1983, pag. 53).
Studiul scripturilor
A væ baza pe Spirit este atât de important încât Domnul ne avertizeazæ cu tærie sæ nu negæm sau
sæ nu oprim Spiritul. Ce învæﬂaﬂi din urmætoarele pasaje din scripturi?
Iacov 6:8-9
3 Nefi 29:5-6

Mormon 9:7-9
Moroni 10:7-8

D&L 11:25-26
1 Tesaloniceni 5:19-20

Luaﬂi în considerare
• Rugaﬂi-væ cu credinﬂæ pentru ca rugæciunilor dumneavoastræ sæ li se ræspundæ.
• Învæﬂaﬂi sæ înﬂelegeﬂi, sæ recunoaøteﬂi øi sæ urmaﬂi îndemnurile Spiritului.
• Învæﬂaﬂi sæ væ bizuiﬂi pe Spirit pentru a væ aræta unde sæ mergeﬂi, ce sæ faceﬂi øi ce sæ spuneﬂi.
• Învæﬂaﬂi-i pe alﬂii cum sæ recunoascæ Spiritul.
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Idei pentru studiu øi aplicaﬂii

Note

Studiul personal
• Înregistraﬂi experienﬂele dumneavoastræ spirituale în jurnal. De exemplu, ræspundeﬂi
la întrebæri, cum ar fi: Am înﬂeles mai bine un lucru când am studiat scripturile?
Am avut ocazii neobiønuite de a întâlni oameni cu care sæ pot împærtæøi un
mesaj? Mi s-au dat cuvintele pe care sæ le spun în momentul în care am avut
nevoie de ele? Am avut sentimente puternice de dragoste faﬂæ de oamenii pe
care i-am întâlnit? Cum li s-a ræspuns rugæciunilor mele?

• Împærﬂiﬂi o paginæ în douæ coloane. Intitulaﬂi o coloanæ „Ce a fæcut Domnul“ øi
cealaltæ coloanæ „Ce a fæcut Lehi sau Nefi“. Citiﬂi povestirea despre Liahona øi arcul
rupt (1 Nefi 16:9-30) sau povestirea despre construirea corabiei de cætre Nefi (1 Nefi
17:7-16; 18:1-6). În timp ce citiﬂi, scrieﬂi evenimentele din povestire în coloanele
respective. Examinaﬂi ce anume væ poate învæﬂa povestirea despre natura inspiraﬂiei.

• Uitaﬂi-væ prin jurnalul dumneavoastræ øi gæsiﬂi ocazii în care aﬂi fost conduøi de
cætre Spirit sau când aﬂi avut o revelaﬂie sau alt dar al Spiritului. Gândiﬂi-væ când,
unde øi de ce s-au petrecut aceste experienﬂe. Aﬂi fæcut ceva în mod deosebit
pentru a væ pregæti pentru o asemenea experienﬂæ? Cum s-a manifestat mâna
Domnului în acea experienﬂæ? Cum v-aﬂi simﬂit? Ce puteﬂi face pentru a avea
experienﬂe similare? Amintirea acestor experienﬂe væ poate ajuta sæ recunoaøteﬂi
øi sæ primiﬂi Spiritul din nou.

• Cartea Faptele apostolilor din Biblie a fost denumitæ „Cartea faptelor Sfântului Spirit
prin apostoli“. Citiﬂi titlurile capitolelor din Faptele apostolilor øi explicaﬂi de ce acest
titlu poate fi potrivit. Gæsiﬂi dovezi pentru a justifica explicaﬂia dumneavoastræ.

• Studiaﬂi øi meditaﬂi asupra urmætorului sfat. Cum se potriveøte el cu activitæﬂile
dumneavoastræ zilnice de prozelitism?
„Spuneﬂi fraﬂilor sæ fie umili, credincioøi øi sæ fie siguri cæ pæstreazæ Spiritul
Domnului, care îi va conduce drept. Fiﬂi atenﬂi øi nu îndepærtaﬂi glasul liniøtit
øi slab; el îi va învæﬂa ce sæ facæ øi unde sæ meargæ; el va produce roadele
împæræﬂiei. Spuneﬂi fraﬂilor sæ-øi pæstreze inimile deschise spre convingere,
astfel încât, atunci când Duhul Sfânt vine la ei, inimile lor sæ fie pregætite pentru
a-l primi. Ei pot discerne Spiritul Domnului dintre toate celelalte spirite – el va
øopti pace øi bucurie sufletelor lor; el va lua ræutatea, ura, cearta øi toate relele
din inimile lor øi întreaga lor dorinﬂæ va fi de a face bine“ (citat din Juvenile
Instructor, 19 iulie 1873, pag. 114).
Acest sfat a fost dat lui Brigham Young, într-un vis, de cætre profetul Joseph Smith
dupæ aproape trei ani de la moartea sa. Dacæ aﬂi fi fost în locul lui Brigham Young
øi aﬂi fi primit acest sfat, ce aﬂi fi fæcut?

• Studiaﬂi Alma 33:1-12; 34:17-29, 38. La ce întrebæri ræspundea Alma? (Revedeﬂi
Alma 33:1-2), Cum a ræspuns Alma la aceste întrebæri? Ce asigurare a dat el cu
privire la faptul cæ Dumnezeu aude rugæciunile øi ræspunde la ele?

• Domnul a promis cæ Spiritul ne va conduce în feluri multe øi importante. În timp
ce citiﬂi pasajele urmætoare, identificaﬂi aspecte din munca dumneavoastræ care
necesitæ îndrumarea Spiritului. Ce importanﬂæ au pentru dumneavoastræ øi pentru
colegul dumneavoastræ poruncile øi promisiunile conﬂinute în scripturile
urmætoare? Dar pentru adunærile de district, conferinﬂele de zonæ,
ceremoniile de botez øi alte adunæri?
Rugæciunea
3 Nefi 19:24
D&L 50:30

D&L 46:30
Romani 8:26
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Conducerea adunærilor
Moroni 6:9

D&L 20:45

D&L 46:2

D&L 124:4
D&L 24:6

D&L 104:81
Moise 6:6

Scrierea
D&L 9:9
D&L 47:4

• Citiﬂi urmætoarele pasaje din scripturi (inclusiv titlurile acestor secﬂiuni).
D&L 60:1-5

D&L 61:1-4, 21-22

D&L 62:4-8

În aceste relatæri, ce a fost foarte important pentru Domnul?
Ce nu a contat pentru Domnul?
Analizaﬂi urmætoarea afirmaﬂie fæcutæ de elder Dallin H. Oaks:
„[O persoanæ poate avea] o dorinﬂæ puternicæ de a fi condusæ de cætre Spiritul
Domnului, dar... în mod neînﬂelept extinde aceastæ dorinﬂæ pânæ la punctul de a
dori sæ fie condusæ în toate lucrurile. Dorinﬂa de a fi condus de Domnul înseamnæ
a avea tærie, dar este nevoie sæ fie însoﬂitæ de înﬂelegerea cæ Tatæl nostru Ceresc
lasæ multe decizii în grija noastræ. Luarea deciziilor personale este una dintre
sursele de dezvoltare care ne este destinatæ în viaﬂa muritoare. Persoanele care
încearcæ sæ transfere luarea tuturor deciziilor cætre Domnul øi se roagæ pentru
revelaﬂie în fiecare alegere se vor gæsi curând în situaﬂii în care se roagæ pentru
îndrumare øi nu o primesc. De exemplu, aceasta este posibil sæ se întâmple în
acele ocazii numeroase în care alegerile sunt neînsemnate sau în care
alternativele sunt toate acceptabile.
Trebuie sæ studiem lucrurile gæsind rezolvare în mintea noastræ, folosind puterea
de a raﬂiona pe care Creatorul nostru a pus-o în noi. Dupæ aceea, trebuie sæ ne
rugæm pentru îndrumare øi sæ acﬂionæm potrivit ei, dacæ o primim. Dacæ nu
primim îndrumare, trebuie sæ acﬂionæm potrivit raﬂionamentului nostru cel mai
bun. Persoanele care persistæ în cæutarea îndrumærii prin revelaﬂii pentru subiecte
pe care Domnul nu le-a ales ca sæ ne dea îndrumare pot inventa un ræspuns
ieøit din propria lor fantezie sau preferinﬂæ ori pot chiar primi un ræspuns prin
intermediul unei false revelaﬂii“ („Our Strengths Can Become Our Downfall“,
Ensign, oct. 1994, pag. 13-14).
Care este relaﬂia dintre urmærirea propriului dumneavoastræ raﬂionament øi
bizuirea pe Spirit?

Studiul împreunæ cu colegul
• Discutaﬂi despre rugæciunile pe care le spuneﬂi împreunæ cu respectivul
coleg. Sunt ele îndrumate de Duhul Sfânt? Aﬂi primit ræspuns la rugæciunile
dumneavoastræ? Când væ rugaﬂi împreunæ:

– credeﬂi cæ Dumnezeu væ va da ceea ce cereﬂi în dreptate?
– recunoaøteﬂi øi mulﬂumiﬂi pentru ræspunsurile la rugæciunile dumneavoastræ?
– væ rugaﬂi pentru oameni precizând numele lor øi luând în considerare nevoile lor?
– væ rugaﬂi unul pentru altul øi pentru ca Spiritul sæ væ îndrume?
– primiﬂi ræspunsuri la rugæciunile dumneavoastræ?
Discutaﬂi în calitate de colegi despre felul în care veﬂi cæuta Spiritul cu mai
multæ sinceritate.

• Discutaﬂi diversele feluri în care oamenii descriu influenﬂa Duhului Sfânt. Scrieﬂi
comentariile pe care le-au fæcut simpatizanﬂii despre prezenﬂa Spiritului în
momentele în care învæﬂau Evanghelia øi încercau sæ ﬂinæ angajamentele. Cum
puteﬂi sæ-i ajutaﬂi pe alﬂii sæ recunoascæ aceastæ influenﬂæ sacræ? Cum puteﬂi
evita sæ-i manipulaﬂi atunci când faceﬂi aceasta?
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• Analizaﬂi øi discutaﬂi cum se aplicæ urmætorul sfat în cazul dumneavoastræ: „Nu
puteﬂi forﬂa lucrurile spirituale. Cuvinte, cum ar fi a sili, a impune, a constrânge, a
exercita presiuni, a pretinde nu descriu comuniunea noastræ cu Spiritul. Nu puteﬂi
forﬂa Spiritul sæ ræspundæ, dupæ cum nu puteﬂi forﬂa fasolea sæ încolﬂeascæ sau un
pui sæ iasæ din ou înainte de vreme. Puteﬂi crea un climat care sæ stimuleze
creøterea, sæ hræneascæ øi sæ protejeze, dar nu puteﬂi forﬂa sau sili: trebuie sæ
aøteptaﬂi sæ creascæ“ (Boyd K. Packer, „The Candle of the Lord“, Ensign, ian.
1983, pag. 53).

• Discutaﬂi urmætoarele afirmaﬂii øi felul în care aceste principii pot schimba atât
rugæciunile, cât øi munca dumneavoastræ. Cum pot rugæciunile dumneavoastræ
sæ væ influenﬂeze planul, ﬂelul stabilit, munca øi activitæﬂile din fiecare zi?
„Faptele noastre sunt, într-o mare mæsuræ, rezultatul rugæciunilor noastre. Dupæ
ce ne-am rugat, noi acﬂionæm; cererile noastre drepte au efectul trasærii unui curs
drept al comportamentului nostru“ (Bruce R. McConkie, „Why the Lord Ordained
Prayer“, Ensign, ian. 1976, pag. 12). 1976, 12).
„Rugæciunea sinceræ impune ca, atunci când cerem orice binecuvântare sau
virtute, sæ lucræm pentru binecuvântare øi sæ cultivæm virtutea“ (David O. McKay,
Secrets of a Happy Life, pag. 114-115).
„Rugaﬂi-L [pe Dumnezeu] sæ væ aøeze unde doreøte El øi sæ væ spunæ ceea
ce doreøte El sæ faceﬂi, apoi aveﬂi sentimentul cæ puteﬂi realiza acest lucru“
(Brigham Young, Discourses of Brigham Young, selecﬂie de John A. Widtsoe
[1954], pag. 46).

Adunæri de district øi conferinﬂe de zonæ
• Prezentaﬂi o lecﬂie despre folosirea limbajului potrivit øi respectuos în rugæciune.
• Dupæ cum consideraﬂi potrivit, cereﬂi-le misionarilor sæ împærtæøeascæ o povestire
sau o experienﬂæ pe care au auzit-o într-o recentæ adunare de mærturii, la o oræ de
predare sau cu alt prilej. Povestirile øi experienﬂele spirituale relatate de alﬂi oameni
væ pot ajuta sæ væ dezvoltaﬂi credinﬂa øi sæ recunoaøteﬂi cæ influenﬂa Spiritului se
manifestæ frecvent øi într-o mare mæsuræ.

• Exprimaﬂi recunoøtinﬂa pentru manifestærile mâinii Domnului în munca
dumneavoastræ (vezi D&L 59:21). Discutaﬂi în ce fel exprimarea recunoøtinﬂei væ
ajutæ sæ vedeﬂi cæile mærunte, dar foarte importante, prin care Domnul væ
binecuvânteazæ (vezi Eter 3:5).

• Rugaﬂi-i pe misionari sæ vorbeascæ despre misiunea øi puterea Duhului Sfânt.
• Rugaﬂi-l pe un nou convertit sæ vorbeascæ despre felul în care a fost influenﬂat
de cætre Spirit în timpul când era simpatizant.

Preøedinte de misiune
• Din când în când, rugaﬂi-i pe misionari sæ includæ experienﬂe spirituale potrivite
în scrisoarea sæptæmânalæ pe care v-o adreseazæ.

• În interviuri, întrebaﬂi-i uneori pe misionari despre rugæciunile lor de dimineaﬂæ
øi de searæ. Întrebaﬂi-i dacæ simt cæ rugæciunile lor sunt eficiente.

• Întrebaﬂi-i pe misionari cum îi ajutæ pe simpatizanﬂi sæ simtæ øi sæ
recunoascæ Spiritul.

• Dupæ cum vi se pare potrivit, relataﬂi misionarilor cum primiﬂi revelaﬂii despre
schimbæri, despre misionarii care nu sunt supuøi sau care au nevoie de ajutor,
precum øi despre doctrinele ce trebuie propovæduite.
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Care este rolul
Cærﬂii lui Mormon?

Note

Luaﬂi în considerare
• În ce fel este Cartea lui Mormon cheia de boltæ a religiei noastre?
• Cum ræspunde Cartea lui Mormon la marile întrebæri ale sufletului?
• De ce are Cartea lui Mormon un efect atât de puternic în procesul de convertire?
• Cum trebuie sæ folosesc Cartea lui Mormon pentru a clædi credinﬂa øi pentru a-i ajuta pe
alﬂii sæ se apropie mai mult de Dumnezeu?
• De ce promisiunea din Moroni 10:3-5 este foarte importantæ în munca misionaræ?

C

artea lui Mormon este o dovadæ puternicæ despre divinitatea lui Hristos. De asemenea,
este o dovadæ a restaurærii realizate prin profetul Joseph Smith. O parte importantæ a
convertirii constæ în primirea mærturiei de la Duhul Sfânt care ne aratæ cæ aceastæ Carte a
lui Mormon este adeværatæ. În calitate de misionar, în primul rând, trebuie sæ aveﬂi o
mærturie personalæ cæ este adeværatæ Cartea lui Mormon. Aceastæ mærturie poate duce,
în timpul procesului de convertire, la o credinﬂæ profundæ øi statornicæ în puterea Cærﬂii lui
Mormon. Aveﬂi încredere cæ Duhul Sfânt va mærturisi fiecæruia care citeøte øi reflecteazæ
asupra Cærﬂii lui Mormon øi Îl întreabæ pe Dumnezeu dacæ ea este adeværatæ, cu inima
sinceræ, cu dorinﬂæ realæ øi având credinﬂæ în Hristos. Aceastæ mærturie despre Duhul
Sfânt trebuie sæ stea la baza propovæduirii dumneavoastræ.

Cartea lui Mormon este cheia de boltæ a religiei noastre
Profetul Joseph Smith a propovæduit cæ aceastæ Carte a lui
Mormon este „cheia de boltæ a religiei noastre“ (introducere la
Cartea lui Mormon). Cu altæ ocazie el a afirmat: „Îndepærtaﬂi
Cartea lui Mormon øi revelaﬂiile, øi unde mai este religia
noastræ? N-avem nimic“ (History of the Church, 2:52).
O boltæ este o puternicæ structuræ arhitecturalæ fæcutæ din
piese care se sprijinæ una de alta. Piesa din mijloc sau cheia de
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boltæ este de obicei mai mare decât celelalte øi fixeazæ celelalte pietre în locul lor. Când
Joseph Smith a numit Cartea lui Mormon „cheia de boltæ a religiei noastre“, el a propovæduit cæ aceastæ carte menﬂine unitatea religiei noastre. Preøedintele Ezra Taft Benson
a spus despre Cartea lui Mormon cæ ea este cheia de boltæ în cel puﬂin trei feluri:
Mærturia despre Hristos. „Cartea lui Mormon este cheia de boltæ în ceea ce priveøte
mærturia noastræ despre Isus Hristos, care este El Însuøi piatra din capul unghiului a
tot ceea ce facem. Ea depune mærturie, cu putere øi claritate, despre realitatea Sa.“
Plenitudinea doctrinei. „Domnul Însuøi a declarat despre Cartea lui Mormon cæ ea
conﬂine ‚plenitudinea Evangheliei lui Isus Hristos‘ (D&L 20:9)... În Cartea lui Mormon
vom gæsi plenitudinea acelor doctrine care sunt necesare pentru salvarea noastræ. Øi
ele sunt propovæduite clar øi simplu astfel încât chiar øi copiii pot învæﬂa cæile salværii
øi ale exaltærii.“
Temelia mærturiei. „Aøa cum bolta se præbuøeøte dacæ este
înlæturatæ cheia de boltæ, tot aøa întreaga Bisericæ stæ neclintitæ sau cade o datæ cu veridicitatea Cærﬂii lui Mormon.
Duømanii Bisericii înﬂeleg clar aceasta. Acesta este motivul
pentru care ei merg atât de departe în încercarea de a combate Cartea lui Mormon, deoarece dacæ ea poate fi discreditatæ, profetul Joseph Smith ar fi øi el. La fel ar fi øi dreptul nostru asupra cheilor preoﬂiei, revelaﬂiei øi asupra
Bisericii restaurate. Dar, la fel, dacæ este adeværatæ Cartea
lui Mormon – øi milioane de oameni au mærturisit cæ ei au
mærturia Spiritului cæ este într-adevær adeværatæ – atunci
trebuie sæ fie acceptate øi drepturile asupra restaurærii øi
asupra a tot ceea ce o însoﬂeøte“ (A Witness and a Warning
[1988], pag. 18-19).
Cartea lui Mormon, împreunæ cu Spiritul, este resursa dumneavoastræ cea mai puternicæ în convertire. Este cea mai corectæ carte de pe pæmânt (vezi introducerea de la Cartea
lui Mormon). Ea propovæduieøte clar doctrina lui Hristos, în special în lecﬂiile pe care le
predaﬂi simpatizanﬂilor. Folosiﬂi Cartea lui Mormon ca pe principala sursæ de propovæduire a Evangheliei restaurate. În cele ce urmeazæ sunt prezentate exemple de adeværuri
propovæduite clar în Cartea lui Mormon pe care sæ le predaﬂi simpatizanﬂilor.
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Lecﬂia misionaræ

Doctrine

Referinﬂe

Mesajul restaurærii
Evangheliei lui Isus Hristos

Apostazie, restaurare, Joseph Smith,
autoritatea preoﬂiei

1 Nefi 12-14
2 Nefi 3:26-29
Mosia 18

Planul salværii

„Marele plan al Dumnezeului cel Veønic“,
incluzând Cæderea lui Adam øi a Evei,
ispæøirea, învierea øi judecata

2 Nefi 2; 9
Mosia 3; 15
Alma 12; 40-42

Evanghelia lui Isus Hristos

Credinﬂa în Hristos, pocæinﬂa, botezul, darul
Duhului Sfânt øi îndurarea pânæ la sfârøit

2 Nefi 31-32
3 Nefi 11; 27

Poruncile; legi øi rânduieli.

Rânduieli, cum ar fi botezul, confirmarea,
rânduirea la preoﬂie øi împærtæøania

3 Nephi 11:22-28; 18
Moroni 2-6

5 Cartea lui Mormon
Note

Activitate: Studiul personal
Scrieﬂi ræspunsurile la întrebærile urmætoare în jurnalul dumneavoastræ de studiu:
• Cum a influenﬂat studiul Cærﬂii lui Mormon mærturia dumneavoastræ despre Isus Hristos?
• În ce fel puteﬂi folosi Cartea lui Mormon pentru a întæri mærturiile altora?
Studiul scripturilor
Ce spune Salvatorul despre Cartea lui Mormon?
D&L 1:29
D&L 3:19-20
D&L 17:6

D&L 19:26-27
D&L 20:5-16
D&L 33:16

D&L 42:12
Moise 7:62

Fotografie obﬂinutæ prin amabilitatea firmei C. Harrison Conroy Co., Inc. Reproducerea interzisæ.

Cartea lui Mormon mærturiseøte despre
Hristos
Un scop principal al Cærﬂii lui Mormon este
acela de a-i convinge pe toﬂi oamenii cæ Isus
este Hristosul (vezi pagina de titlu a Cærﬂii lui
Mormon). Ea mærturiseøte despre Hristos afirmând
realitatea vieﬂii Sale, a misiunii øi a puterii Sale.
Ea propovæduieøte adeværata doctrinæ cu privire
la ispæøire – temelia pentru planul salværii. Mai
mulﬂi dintre aceia ale cæror scrieri sunt pæstrate
în Cartea lui Mormon L-au væzut, personal, pe
Hristos. Fratele lui Iared, Nefi øi Iacov L-au væzut
pe Hristos în viaﬂa premuritoare. Mormon øi
Moroni L-au væzut pe Hristos înviat. În plus, o
mulﬂime de oameni a fost prezentæ în timpul scurtei, dar puternicei, Sale slujiri printre nefiﬂi (vezi
3 Nefi 11-28). Aceia care øtiu puﬂin sau nimic despre Salvator vor ajunge sæ-L cunoascæ citind, meditând øi rugându-se pentru a afla adeværul despre Cartea lui Mormon.
Mærturia Cærﬂii lui Mormon confirmæ mærturia Bibliei cu privire la faptul cæ Isus
este Singurul Fiu Næscut al lui Dumnezeu øi Salvatorul lumii. În timp ce propovæduiﬂi
plenitudinea Evangheliei lui Isus Hristos, veﬂi mærturisi, deseori, despre Salvatorul øi
Mântuitorul lumii. Prin puterea Duhului Sfânt veﬂi adæuga mærturia dumneavoastræ
vie despre adeværul acestui mesaj.
Studiul scripturilor
Care sunt motivele pentru care profeﬂii din Cartea lui Mormon declaræ cæ au scris
cronicile lor?
1 Nefi 6:4-6
1 Nefi 9:3-5
2 Nefi 4:15-16
2 Nefi 25:23-29
2 Nefi 26:15-16
2 Nefi 29:11-14

2 Nefi 33:13-15
Iacov 1:4-7
Iacov 4:1-6, 12
Enos 1:13
Iarom 1:2
Omni 1:25-26

Cuvintele lui Mormon 1:3-8
Alma 37:2, 14
3 Nefi 5:14-15
Mormon 8:35
D&L 3:16-20
D&L 10:46-48
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Cartea lui Mormon øi Biblia se susﬂin una pe cealaltæ
Credinﬂele oamenilor despre Biblie diferæ într-o largæ mæsuræ. Unii cred cæ Biblia
este absolut perfectæ, færæ greøeli, øi cæ este tot ceea ce ne trebuie pentru a fi salvaﬂi.
Alﬂii gândesc cæ Biblia este o operæ literaræ care meritæ sæ fie studiatæ, dar neagæ cæ este
evidenﬂa divinitæﬂii øi a miracolelor lui Hristos sau o revelaﬂie directæ de la Dumnezeu.
Unii aleg sæ ignore Biblia øi alﬂii nu au væzut niciodatæ o Biblie sau nu au avut ocazia
sæ o citeascæ.
Sfinﬂii din zilele din urmæ „[cred] cæ Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, în mæsura
în care este tradusæ corect“ (Articolele de credinﬂæ 1:8). Departe de a intra în competiﬂie
cu Biblia, Cartea lui Mormon o susﬂine, ne îndeamnæ sæ o citim øi mærturiseøte despre
adeværul mesajului sæu. Trebuie sæ folosiﬂi Cartea lui Mormon øi Biblia pentru cæ se
întæresc una pe cealaltæ.
Cartea lui Mormon vorbeøte despre legæmintele din vechime fæcute de Dumnezeu
cu copiii Lui; Biblia relateazæ despre marii profeﬂi care, de asemenea, au primit aceste
legæminte prin credinﬂæ. Cartea lui Mormon mærturiseøte despre Hristos øi despre
ispæøirea Sa; Biblia oferæ relatarea despre naøterea, slujirea, moartea, ispæøirea øi învierea
Sa. Astfel, Biblia øi Cartea lui Mormon se completeazæ øi se îmbogæﬂesc una pe cealaltæ.
Ediﬂia SZU în limba englezæ a Bibliei în versiunea regelui Iacov øi Cartea lui Mormon
au referinﬂe complementare øi mijloace de studiu care fac astfel încât toiagul lui Iuda
(Biblia) øi toiagul lui Iosif (Cartea lui Mormon) sæ fie unul în mâinile noastre (vezi Ezechiel
37:15-17; vezi, de asemenea, 1 Nefi 13:34-41; 2 Nefi 3:12; 29:8). Când propovæduiﬂi, acordaﬂi
prioritate pasajelor din Cartea lui Mormon, dar arætaﬂi, de asemenea, în ce fel Cartea lui
Mormon øi Biblia ne învaﬂæ aceleaøi principii.
Folosiﬂi Cartea lui Mormon pentru a clarifica øi a explica pasaje din Biblie. De exemplu,
Noul Testament menﬂioneazæ cæ Hristos a fost botezat pentru ca „sæ [împlineascæ] tot ce
trebuie împlinit“ (Matei 3:14-15). Cartea lui Mormon explicæ ce înseamnæ sæ împlineascæ
tot ce trebuie împlinit (vezi 2 Nefi 31:5-9).
Când folosiﬂi Cartea lui Mormon øi Biblia ca volume de scripturi asociate, ele vor
învinge disputa øi vor corecta doctrina falsæ (vezi 2 Nefi 3:12).
Biblia propovæduieøte urmætoarele despre legea mærturiei: „Orice vorbæ sæ fie sprijinitæ
pe mærturia a doi sau trei martori“ (2 Corinteni 13:1). În armonie cu aceastæ lege, atât
Cartea lui Mormon, cât øi Biblia mærturisesc despre Isus Hristos.
Activitate: Studiul personal sau împreunæ cu colegul
Gæsiﬂi referinﬂele complementare la urmætoarele teme în Cartea lui Mormon øi în Biblie. Exemplele
sunt date în paranteze dupæ fiecare temæ. Adæugaﬂi pasajele øi temele pe care le doriﬂi.
• Profeﬂi (Amos 3:7 øi Iacov 4:4-6)
• Apostazie (2Timotei 4:3-4 øi 2 Nefi 28)
• Restaurare (Faptele apostolilor 3:19-21 øi 1 Nefi 13:34-42)
• Copii ai lui Dumnezeu (Faptele apostolilor 17:29 øi 1 Nefi 17:36)
Studiul scripturilor
Ce spune Biblia despre Cartea lui Mormon?
Ioan 10:16
Isaia 29:4, 11-18
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Ezechiel 37:15-17

Ghid pentru scripturi, „Efraim“, subtitlu:
Toiagul lui Efraim sau al lui Iosif
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Note
Ce spune Cartea lui Mormon despre Biblie?
1 Nefi 13:20-29, 40-41
2 Nefi 29:3-14

3 Nephi 23:1

Mormon 7:8-9

În ce fel servesc ambele cærﬂi ca testamente ale lui Isus?
2 Nefi 29:8

Ioan 20:31

Faptele apostolilor 10:43

Cartea lui Mormon ræspunde la întrebærile sufletului
Preøedintele Ezra Taft Benson a spus cæ misionarii „trebuie sæ arate în ce fel [Cartea lui
Mormon] ræspunde la marile întrebæri ale sufletului“ („Flooding the Earth with the Book
of Mormon“, Ensign, nov. 1988, pag. 5).
„Marile întrebæri ale sufletului“ pot include întrebæri ca acestea: Existæ într-adevær un
Dumnezeu? Am existat eu înainte de a mæ naøte? Voi træi dupæ ce mor? Care este scopul
vieﬂii? Este Isus într-adevær Salvatorul?
Alte întrebæri se pot concentra mai mult
asupra nevoilor temporale: Cum pot sæ-mi
îmbunætæﬂesc relaﬂiile cu soﬂul meu (soﬂia mea)?
Cum pot sæ-i ajut pe copiii mei adolescenﬂi sæ
evite drogurile sau imoralitatea? Cum pot sæ
gæsesc de lucru pentru a-mi întreﬂine familia?
Evanghelia lui Isus Hristos ne ajutæ sæ ræspundem la ambele tipuri de întrebæri. Pe mæsuræ ce
dobândim credinﬂa cæ este adeværatæ Cartea lui
Mormon, putem începe sæ ræspundem la întrebæri despre scopul vieﬂii øi despre speranﬂa dobândirii vieﬂii veønice. Cartea lui Mormon descrie
planul fericirii, care dæ înﬂeles øi perspectivæ vieﬂii. Ræspunsuri la întrebæri cum ar fi cele care
urmeazæ sunt clar propovæduite în Cartea
lui Mormon.
• Existæ un Dumnezeu? (Alma 22)
• Ce aøteaptæ Isus Hristos din partea mea? (2 Nefi 9)
• Cum mæ poate ajuta credinﬂa în Isus Hristos? (Alma 36)
• Existæ viaﬂæ dupæ moarte? (Alma 40)
• Care este scopul vieﬂii? (Alma 34)
• De ce permite Dumnezeu sæ se întâmple lucruri rele øi suferinﬂæ?
(2 Nefi 2; Alma 14:9-11; 60:13)
• Trebuie botezat copilul meu nou-næscut? (Moroni 8)
• Mæ cunoaøte Dumnezeu pe mine? (Alma 5:38, 58)
• Îmi ræspunde Dumnezeu la rugæciuni? (Enos 1)
• Cum pot sæ gæsesc pace øi bucurie? (Mosia 2, 4)
• Cum poate fi familia mea mai fericitæ øi mai unitæ? (Mosia 2)
• Cum pot sæ menﬂin echilibru între familia mea øi cariera mea? (3 Nefi 13)
• Cum pot sæ-mi întæresc relaﬂiile cu soﬂul meu (soﬂia mea)? (3 Nefi 14)
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• Cum pot sæ evit lucrurile rele care ameninﬂæ familia mea? (Alma 39)
• Cum pot sæ evit pæcatul? (Helaman 5)
În timp ce citim Cartea lui Mormon sub îndrumarea Spiritului, ea ne ajutæ sæ
ræspundem la întrebærile personale. Ea ne învaﬂæ cæ rugæciunea øi revelaﬂia sunt cheia
pentru rezolvarea problemelor particulare. Ea ne ajutæ sæ credem cæ Dumnezeu va
ræspunde la întrebærile noastre.
Cartea lui Mormon ne ajutæ, de asemenea,
sæ înﬂelegem cæ poruncile lui Dumnezeu nu
„Într-o lume mai periculoasæ
sunt o listæ restrictivæ cu ceea ce trebuie sæ
ca oricând... Cartea lui
facem øi cu ceea ce nu trebuie sæ facem, ci
indicatoare cætre o viaﬂæ fericitæ, îmbeløugatæ.
Mormon: un alt testament al
Pe mæsuræ ce începem sæ înﬂelegem cæ primele
lui Isus Hristos are puterea
principii øi rânduieli ale Evangheliei sunt calea
hrænitoare de a vindeca
cætre o viaﬂæ îmbeløugatæ, vom aprecia faptul
spiritele înfometate ale lumii.“
cæ aceste principii ne ajutæ sæ ræspundem la
orice întrebare øi sæ rezolvæm orice nevoie. De
– PREØEDINTELE BOYD K. PACKER
exemplu, noi înﬂelegem cæ pocæinﬂa, iertarea øi
„CARTEA LUI MORMON: UN ALT TESTAMENT AL LUI ISUS
HRISTOS“, ENSIGN, NOV. 2001, PAG. 64 2001, 64
legæmântul de a-i sluji pe alﬂii sunt esenﬂiale în
îmbunætæﬂirea relaﬂiilor cu soﬂii sau soﬂiile
noastre. Vedem cum credinﬂa în Hristos,
acceptarea øi ﬂinerea legæmintelor øi urmarea îndemnurilor Spiritului îi pot ajuta pe
adolescenﬂi sæ evite ispitele puternice care îi înconjoaræ.
Evanghelia poate rezolva aproape orice întrebare sau nevoie. De aceea trebuie sæ
„[propovæduiﬂi] principiile Evangheliei Mele, care sunt în Biblie øi în Cartea lui Mormon,
care conﬂine plenitudinea Evangheliei“ (D&L 42:12).
Activitate: Studiul personal sau împreunæ cu colegul
Întocmiﬂi o listæ cu unele dintre „marile întrebæri ale sufletului“ adresate de cætre simpatizanﬂi.
Gæsiﬂi versete în Cartea lui Mormon pentru a ræspunde la aceste întrebæri. Scrieﬂi ræspunsurile
în jurnalul dumneavoastræ de studiu øi, dupæ aceea, folosiﬂi-le când propovæduiﬂi.

Cartea lui Mormon îi aduce pe oameni mai aproape de Dumnezeu
Referindu-se la Cartea lui Mormon, profetul Joseph Smith a spus cæ „omul va ajunge mai
aproape de Dumnezeu supunându-se învæﬂæturii ei, decât a oricærei alte cærﬂi“ (introducere
la Cartea lui Mormon). Cartea lui Mormon este o trambulinæ spre mærturie øi revelaﬂie
personalæ. Folosiﬂi Cartea lui Mormon pentru a-i ajuta pe oameni sæ aibæ experienﬂe
spirituale, în special o mærturie de la Duhul Sfânt cæ însæøi ea, cartea, este adeværatæ.
Preøedintele Gordon B. Hinckley a declarat: „Celor care au citit [Cartea lui Mormon]
cu evlavie, fie cæ sunt bogaﬂi sau særaci, educaﬂi sau mai puﬂin educaﬂi, au crescut sub
puterea ei... Færæ rezerve, væ promit cæ, dacæ veﬂi citi cu evlavie Cartea lui Mormon,
indiferent de câte ori aﬂi citit-o înainte, va veni în inimile dumneavoastræ... Spiritul
Domnului. Va veni o hotærâre întæritæ de a fi supus faﬂæ de poruncile Sale øi va veni o
mærturie mai puternicæ despre realitatea vie a Fiului lui Dumnezeu“ („The Power of
the Book of Mormon“, Ensign, iunie 1988, pag. 6).
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Mulﬂi oameni nu vor crede tot ceea ce propovæduiﬂi. Preøedintele Ezra Taft Benson a
arætat în ce fel Cartea lui Mormon poate fi o resursæ principalæ pentru a ræspunde în
asemenea situaﬂii:
„Noi trebuie sæ folosim Cartea lui Mormon în tratarea obiecﬂiilor aduse Bisericii...
Toate obiecﬂiile, fie cæ este vorba de un avort, de o cæsætorie pluralistæ, de preaslævirea
în a øaptea zi etc., în esenﬂæ depind de întrebarea dacæ Joseph Smith øi succesorii lui au
fost øi sunt profeﬂi ai lui Dumnezeu, care primesc revelaﬂie divinæ...
Singura problemæ pe care o are de rezolvat pentru
el însuøi cel care obiecteazæ este întrebarea dacæ este
adeværatæ Cartea lui Mormon. Deoarece, dacæ este
adeværatæ Cartea lui Mormon, atunci Isus este
Hristosul, Joseph Smith a fost profetul Sæu, Biserica
lui Isus Hristos a Sfinﬂilor din Zilele din Urmæ este
adeværatæ øi ea este condusæ astæzi de un profet care
primeøte revelaﬂii.
Sarcina noastræ principalæ este de a propovædui
Evanghelia øi de a o face în mod eficient. Nu suntem
obligaﬂi sæ ræspundem la fiecare obiecﬂie. În final, fiecare
om este pus la zidul credinﬂei øi acolo trebuie sæ-øi
susﬂinæ poziﬂia“ (A Witness and a Warning, pag. 4-5).
De exemplu, simpatizanﬂi sinceri pot obiecta faﬂæ de
ceea ce aﬂi propovæduit despre Cuvântul de înﬂelepciune.
Ajutaﬂi-i sæ înﬂeleagæ cæ ei se întreabæ, în realitate, dacæ
Joseph Smith a vorbit ca profet al lui Dumnezeu când
aceastæ poruncæ a fost reînnoitæ în aceastæ dispensaﬂie.
Puteﬂi spune: „Pentru a avea credinﬂa sæ acceptaﬂi aceastæ
învæﬂæturæ este nevoie de certitudinea cæ aceastæ poruncæ
a venit la noi prin revelaﬂia datæ de Dumnezeu profetului
Joseph Smith. Modul în care se poate øti cæ Joseph Smith este un profet al lui Dumnezeu
este acela de a citi øi de a væ ruga pentru a afla adeværul despre Cartea lui Mormon“.
Simpatizanﬂii trebuie sæ-øi rezolve singuri nelæmuririle øi obiecﬂiile lor. Puteﬂi sæ-i
ajutaﬂi orientându-le atenﬂia asupra lucrurilor care le vor întæri credinﬂa în Isus Hristos –
sæ citeascæ øi sæ se roage pentru a afla adeværul despre Cartea lui Mormon. Când îøi vor
întæri mærturiile despre restaurare, ei vor avea destulæ putere sæ învingæ obiecﬂiile øi
nelæmuririle lor.
Când ræspundeﬂi nelæmuririlor pe care le au, aduceﬂi-væ aminte cæ înﬂelegerea noastræ
vine de la profeﬂii moderni – Joseph Smith øi succesorii lui – care primesc revelaﬂii direct
de la Dumnezeu. De aceea, prima întrebare la care trebuie sæ ræspundæ un simpatizant
este dacæ Joseph Smith a fost un profet, iar acesta poate ræspunde la aceastæ întrebare
citind øi rugându-se pentru a afla adeværul despre Cartea lui Mormon.

My Servant Joseph © 2004 Liz Lemon Swindle. Aceastæ imagine a fost reprodusæ cu permisiunea Foundation Arts, American Fork, Utah 84003.

Folosiﬂi Cartea lui Mormon pentru a ræspunde la obiecﬂii

Joseph Smith øi Cartea lui Mormon
O cale prin care se poate øti cæ Joseph Smith este un profet al lui Dumnezeu este aceea de a
citi øi de a ne ruga pentru a afla adeværul cu privire la Cartea lui Mormon.
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Activitate: Studiul personal
În jurnalul dumneavoastræ de studiu, scrieﬂi cum v-aﬂi referi la Joseph Smith øi la Cartea lui
Mormon pentru a ræspunde la urmætoarele obiecﬂii øi nelæmuriri:
• „Nu cred cæ Dumnezeu mai vorbeøte oamenilor.“
• „Eu cred cæ pot sæ-L preaslævesc pe Dumnezeu în felul meu øi nu prin intermediul unei
religii organizate.“
• „De ce trebuie sæ renunﬂ sæ beau vin la masæ, dacæ mæ alætur Bisericii dumneavoastræ?“
• „De ce am nevoie de religie?“

Cum trebuie sæ folosiﬂi Cartea lui Mormon?
Mulﬂi simpatizanﬂi fie nu citesc Cartea lui Mormon, fie nu înﬂeleg ceea ce citesc.
Cei care nu citesc sau nu înﬂeleg Cartea lui Mormon vor avea dificultæﬂi în a primi o
mærturie cæ aceastæ carte este adeværatæ.
Citiﬂi Cartea lui Mormon împreunæ cu simpatizanﬂii dumneavoastræ
Când citiﬂi împreunæ, rugaﬂi-væ ca Duhul Sfânt sæ mærturiseascæ simpatizanﬂilor adeværul despre
Cartea lui Mormon.

Îi puteﬂi ajuta pe simpatizanﬂi citind Cartea
lui Mormon împreunæ cu ei. Rugaﬂi-væ sæ fiﬂi
ajutat în timp ce alegeﬂi pasajele care se referæ
la nelæmuririle øi la problemele lor. Puteﬂi citi
cu ei în timpul întâlnirii pentru predare sau
în timpul unei vizite de îndrumare. De asemenea, puteﬂi aranja ca membri ai Bisericii
sæ citeascæ împreunæ cu simpatizanﬂii.
Unele pasaje foarte importante sunt:
pagina de titlu, introducerea (în special
ultimele douæ paragrafe) øi Moroni 10:3-5.
Aceste pasaje îi ajutæ pe simpatizanﬂi sæ înﬂeleagæ cum sæ dobândeascæ o mærturie cu
privire la Cartea lui Mormon. Încurajaﬂi-i sæ citeascæ din Cartea lui Mormon de la început,
inclusiv mærturiile celor trei øi celor opt martori øi mærturia profetului Joseph Smith.
Citiﬂi øi discutaﬂi pasaje scurte (cum ar fi 1 Nefi 3:7 sau Mosia 2:17) øi pasaje mai lungi
sau capitole întregi (cum ar fi 2 Nefi 31, Alma 7 sau 3 Nefi 18).
Când citiﬂi cu simpatizanﬂii, opriﬂi-væ din când în când øi discutaﬂi despre ceea ce aﬂi citit. Subliniaﬂi mesajele cheie sau doctrinele mai importante pentru a le cæuta în timp ce citiﬂi împreunæ cu ei. Împærtæøiﬂi puncte de vedere, sentimente, mærturii øi experienﬂe personale potrivite. Ajutaﬂi-i pe alﬂii sæ simtæ puterea spiritualæ a Cærﬂii lui Mormon. În acest
fel le puteﬂi propovædui doctrina adeværatæ direct din Cartea lui Mormon. Continuaﬂi aceastæ practicæ în vizitele care urmeazæ astfel încât oamenii cærora le propovæduiﬂi sæ-øi poatæ
dezvolta aptitudinea de a citi øi de a se ruga singuri.
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Propovæduiﬂi principii øi doctrine folosind
cuvinte øi fraze ale profeﬂilor din Cartea lui
Mormon. Explicaﬂi cadrul øi contextul
pasajului. Explicaﬂi cuvintele øi frazele mai
puﬂin cunoscute.
„Aplicaﬂi“ dumneavoastræ înøivæ øi
simpatizanﬂilor ceea ce aﬂi citit gæsind aplicaﬂii
care sunt relevante pentru dumneavoastræ
personal øi pentru simpatizanﬂi (vezi 1 Nefi
19:23). A „aplica“ înseamnæ a crea un pod
imaginar între înﬂelegerea doctrinei øi træirea
potrivit principiilor doctrinei. Pentru a citi
sincer, cu o intenﬂie adeværatæ, dumneavoastræ
øi cei cærora le propovæduiﬂi trebuie sæ doriﬂi
sæ acﬂionaﬂi potrivit doctrinei, sæ o includeﬂi în
viaﬂa zilnicæ øi, dacæ este necesar, sæ væ pocæiﬂi.
Træind conform principiilor doctrinei, veﬂi
obﬂine asigurarea cæ este adeværatæ. De exemplu,
aﬂi putea spune unui simpatizant:

Note

„Væ rog nu consideraﬂi cæ
doar simpla prezenﬂæ a Cærﬂii
lui Mormon este suficientæ.
Rugaﬂi-væ sæ aveﬂi o viziune
despre felul în care poate fi
folositæ Cartea lui Mormon
mai eficient în misiunea
dumneavoastræ. Væ promit cæ
dacæ faceﬂi astfel mintea
dumneavoastræ va fi
luminatæ spre direcﬂia pe care
trebuie sæ mergeﬂi.“
– ELDER JOSEPH B. WIRTHLIN
SEMINAR PENTRU NOII PREØEDINﬁI DE MISIUNE,
23 IUNIE 1999

• „Nefi, ca øi dumneavoastræ, s-a confruntat cu o situaﬂie grea. Dar când a dat dovadæ de
credinﬂæ, pentru a se ‚duce øi a face‘ ceea ce i-a poruncit Domnul, el a reuøit (citiﬂi 1 Nefi
3:7). Øtiu cæ Dumnezeu va pregæti o cale pentru dumneavoastræ sæ træiﬂi conform
Cuvântului de înﬂelepciune“.
• „John, este bine cæ doreøti sæ te eliberezi de sentimentul de vinovæﬂie pe care îl simﬂi.
La fel cum le-a promis Salvatorul nefiﬂilor, dacæ væ pocæiﬂi, dacæ væ botezaﬂi øi dacæ îl
primiﬂi pe Duhul Sfânt, veﬂi fi ‚nevinovat în faﬂa Tatælui‘“ (citiﬂi 3 Nefi 27:16).
Bizuiﬂi-væ pe promisiunea din Moroni 10:3-5. Fiecare persoanæ care citeøte sincer øi
se roagæ pentru a øti dacæ este adeværatæ Cartea lui Mormon poate øti cu certitudine
adeværul despre ea prin puterea Duhului Sfânt. Faceﬂi tot ceea ce puteﬂi pentru a-i
ajuta pe simpatizanﬂi:
• sæ citeascæ øi ei Cartea lui Mormon øi sæ mediteze asupra mesajului ei cu privire la
Isus Hristos;
• sæ se roage lui Dumnezeu cu credinﬂæ în Isus Hristos pentru a primi o mærturie din
care sæ afle adeværul cu privire la Cartea lui Mormon øi faptul cæ Joseph Smith este
profetul restaurærii;
• sæ se roage sincer øi sæ aibæ o intenﬂie adeværatæ, ceea ce înseamnæ cæ ei intenﬂioneazæ
sæ acﬂioneze conform ræspunsului pe care l-au primit de la Dumnezeu.
Dumneavoastræ trebuie, de asemenea, sæ puneﬂi în practicæ aceastæ promisiune cu
regularitate pentru a væ întæri øi a væ reînnoi mærturia despre Cartea lui Mormon.
Aceastæ mærturie reînnoitæ væ va ajuta sæ pæstraﬂi siguranﬂa fermæ cæ oricine pune în
practicæ aceastæ promisiune va primi un ræspuns.
Folosiﬂi Cartea lui Mormon în fiecare aspect al muncii dumneavoastræ
Cartea lui Mormon este o resursæ puternicæ în convertire. Folosiﬂi-o ca pe principala sursæ de
propovæduire a Evangheliei restaurate.
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Note

Luaﬂi în considerare
• Cartea lui Mormon este cheia de boltæ a mærturiei noastre despre Hristos, a doctrinei noastre
øi a mærturiilor noastre.
• Cartea lui Mormon propovæduieøte clar doctrina care se gæseøte în lecﬂiile misionare.
• Folosiﬂi Cartea lui Mormon pentru a ræspunde la întrebærile sufletului øi pentru a ræspunde la
obiecﬂiile aduse Bisericii.
• Citiﬂi mereu din Cartea lui Mormon împreunæ cu simpatizanﬂii øi noii convertiﬂi. Faceﬂi tot ceea
ce puteﬂi pentru a-i ajuta sæ citeascæ singuri în fiecare zi øi sæ aplice în vieﬂile lor ceea ce au
învæﬂat.
• Aveﬂi încredere în promisiunea Domnului care spune cæ fiecare persoanæ, care citeøte sincer
Cartea lui Mormon øi se roagæ pentru a afla dacæ este adeværatæ, va cunoaøte cu certitudine
adeværul despre ea prin puterea Duhului Sfânt.
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Idei pentru studiu øi aplicaﬂii

Note

Studiul personal
• Citiﬂi 2 Nefi 2, 9, 30, 31, 32 øi scoateﬂi în relief fiecare referinﬂæ la Isus Hristos.
Întocmiﬂi o listæ cu diferitele nume øi titluri date lui Hristos, folosite în aceste
capitole. Subliniaﬂi cuvintele spirituale despre Hristos. Evidenﬂiaﬂi însuøirile Sale
øi faptele Sale. Puteﬂi continua aceastæ practicæ în timp ce citiﬂi Cartea lui
Mormon în întregime.

• Scrieﬂi în jurnalul dumneavoastræ de studiu ce sentiment aﬂi avut când aﬂi obﬂinut
prima oaræ o mærturie spiritualæ cæ este adeværatæ Cartea lui Mormon.

• D&L 20:17 foloseøte expresia: „prin aceste lucruri noi øtim“ pentru a prezenta
doctrinele propovæduite øi clarificate de Cartea lui Mormon. Citiﬂi D&L 20:15-35
øi întocmiﬂi o listæ a doctrinelor menﬂionate. Selectaﬂi una dintre aceste doctrine
øi folosiﬂi Ghidul pentru scripturi pentru a compara lista dumneavoastræ cu ceea
ce propovæduieøte Biblia referitor la aceste doctrine.

• Comparaﬂi Predica de pe munte din Matei 5-7 øi predica lui Hristos în templu din
3 Nefi 12-14. Întocmiﬂi o listæ a adeværurilor clare øi preﬂioase restaurate prin
Cartea lui Mormon.

• Întocmiﬂi o listæ cu întrebærile pe care le-au adresat simpatizanﬂii. Gæsiﬂi pasaje din
Cartea lui Mormon care ræspund la acele întrebæri øi folosiﬂi-le dacæ este nevoie în
propovæduirea dumneavoastræ zilnicæ.

• Gæsiﬂi o scripturæ din Cartea lui Mormon care v-a schimbat viaﬂa. Consemnaﬂi
sentimentele dumneavoastræ despre aceastæ scripturæ în jurnalul dumneavoastræ
de studiu.

• Gæsiﬂi fiecare exemplu din Cartea lui Mormon în care sunt consemnate cuvintele
din rugæciunea cuiva. În jurnalul dumneavoastræ personal, scrieﬂi elementele
comune ale acestor rugæciuni.

• Citiﬂi 2 Nefi 33:10-15 øi Moroni 10:27-29, 34. Ce veﬂi spune lui Nefi øi Moroni
la scaunul de judecatæ despre felul în care aﬂi folosit Cartea lui Mormon? Scrieﬂi
ræspunsul øi stabiliﬂi obiective pentru a væ perfecﬂiona.

• Din titlurile de la capitolele din Mosia 11-16, scrieﬂi un rezumat despre ceea ce a
propovæduit Abinadi. Citiﬂi aceste capitole øi dezvoltaﬂi rezumatul dumneavoastræ.

• Din titlurile de la capitolele din Mosia 2-5, scrieﬂi un rezumat despre ceea ce
a propovæduit regele Beniamin. Citiﬂi aceste capitole øi dezvoltaﬂi rezumatul
dumneavoastræ.

• În timp ce citiﬂi zilnic din Cartea lui Mormon, consemnaﬂi în jurnalul
dumneavoastræ de studiu pasajele care v-au impresionat. Scrieﬂi despre
felul în care le veﬂi pune în practicæ în viaﬂa dumneavoastræ.

Studiul împreunæ cu colegul
• Citiﬂi împreunæ pasaje din Cartea lui Mormon. Împærtæøiﬂi ceea ce aﬂi învæﬂat øi
sentimentele pe care le-aﬂi avut. De asemenea, depuneﬂi-væ mærturiile unul altuia.

• Cu care profet sau misionar din Cartea lui Mormon aﬂi dori sæ semænaﬂi øi de ce?
Împærtæøiﬂi ræspunsul colegului dumneavoastræ.
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Note

• Citiﬂi Alma 26 øi 29 împreunæ cu colegul. Împærtæøiﬂi sentimentele pe care le
aveﬂi despre misiunea dumneavoastræ. Consemnaﬂi sentimentele în jurnalul
dumneavoastræ de studiu.

• Citiﬂi Alma 37:9 øi discutaﬂi despre cât au fost de hotærâtoare scripturile pentru
Amon øi fraﬂii lui misionari. Gæsiﬂi referinﬂe care descriu felul în care au folosit
ei scripturile.

• Citiﬂi Alma 11-14 împreunæ cu colegul, unul luând rolul lui Alma sau Amulec øi
celælalt pe al clevetitorilor. Observaﬂi cum ræspund aceøti misionari la întrebærile
dificile.

• Citiﬂi urmætoarea relatare adeværatæ øi discutaﬂi despre ceea ce învæﬂaﬂi cu privire
la importanﬂa øi puterea Cærﬂii lui Mormon (numele au fost schimbate).
„Când am invitat familia Sniders sæ fie botezatæ øi confirmatæ, sora Snider era
pregætitæ, dar fratele Snider a spus: ‚Sæ nu aveﬂi prea multe speranﬂe, elderi.
Nu øtiu dacæ voi putea face acest lucru vreodatæ!‘ Cu toate cæ fratele Snider
a acceptat ceea ce am propovæduit øi a fost totdeauna plin de bunævoinﬂæ øi
prietenos, el era profund preocupat de felul în care familia lui va reacﬂiona
faﬂæ de alæturarea sa la o altæ bisericæ.
Dupæ câteva sæptæmâni în care am fost atenﬂi la strædania fratelui Snider, colegul
meu øi cu mine am simﬂit cæ trebuie sæ citim, din nou, 3 Nefi 11 împreunæ cu
familia Snider. Nu am sæ uit niciodatæ ce s-a întâmplat în acea searæ. Când am
deschis Cartea lui Mormon, colegul meu a explicat: ‚Acest capitol, dupæ cum
poate væ amintiﬂi, relateazæ vizita Salvatorului fæcutæ oamenilor din perioada la
care se referæ Cartea lui Mormon. Aici citim despre dragostea Salvatorului pentru
aceøti oameni øi despre ceea ce le-a propovæduit El‘. Fiecare am citit pe rând un
verset sau douæ. Dupæ ce am citit versetul al cincilea, colegul meu a intervenit øi
a spus: ‚Totdeauna am fost impresionat de descrierea, fæcutæ aici, glasului pe care
l-au auzit. Glasul nu era aspru, nu era puternic øi, cu toate cæ era un glas slab, a
avut un efect puternic asupra lor. Acest glas nu a fost auzit numai de urechile lor,
ci el vorbea inimilor lor‘. I-am privit pe cei din familia Snider în timp ce-l ascultau
concentraﬂi pe colegul meu.
Dupæ unele discuﬂii despre rugæciune øi despre ascultarea Spiritului, a venit rândul
fratelui Snider sæ citeascæ: ‚Øi iatæ, a treia oaræ, ei au înﬂeles glasul pe care l-au
auzit; øi El le-a spus: Iatæ-L pe Fiul Meu Preaiubit, de Care Eu sunt foarte
mulﬂumit, în Care Eu Mi-am slævit numele – ascultaﬂi-L pe El‘. Fratele Snider s-a
oprit, uitându-se cu atenﬂie la Cartea lui Mormon din care citea. Dupæ aceea, a
privit în sus spre mine øi a spus: ‚Tatæl Ceresc era într-adevær mândru de Fiul Sæu,
nu-i aøa?‘. ‚Da‘, i-am spus. Fratele Snider s-a uitat din nou în cartea lui øi øi-a
fixat privirile asupra paginilor deschise de parcæ era adâncit în gânduri. În final, a
spus: ‚Aø dori ca Tatæl Ceresc sæ fie mândru øi de mine. Mæ întreb cum m-ar fi
prezentat El pe mine. Cred, cæ dacæ eu... ei bine, dacæ vreau ca El sæ fie mândru
de mine, mai bine fac ceea ce doreøte El sæ fac‘. ‚Da, cred cæ ar fi important‘, am
ræspuns. ‚Ei bine‘, a continuat fratele Snider. ‚Eu cred cæ mi-am fæcut prea multe
griji cu privire la ceea ce gândeøte fiecare øi nu suficiente cu privire la ceea ce
gândeøte Dumnezeu.‘ Dupæ o scurtæ pauzæ, fratele Snider a dat din cap øi cu o
privire hotærâtæ a spus: ‚Cred cæ mai bine m-aø boteza‘. Ræspunsul lui a fost atât
de neaøteptat încât colegul meu øi cu mine ne-am uitat la el cu ochii mari. În final,
colegul meu a spus: ‚Da, acesta ar fi lucrul drept pe care l-aﬂi putea face. De fapt,
mai departe în acest capitol Salvatorul propovæduieøte... ‘. În timp ce colegul meu
vorbea, am simﬂit ceva arzætor în inima mea øi recunoøtinﬂæ pentru puterea Cærﬂii
lui Mormon“.
Cum au folosit aceøti misionari Cartea lui Mormon? Cum o veﬂi folosi,
dumneavoastræ øi colegul, mai eficient în eforturile dumneavoastræ misionare?

118

5 Cartea lui Mormon
Note

Adunæri de district øi conferinﬂe de zonæ
• Exersaﬂi folosind Cartea lui Mormon în fiecare dintre cæile menﬂionate în
principalele titluri ale acestui capitol.

• Scrieﬂi obiecﬂiile sau întrebærile ridicate de simpatizanﬂi.
• Explicaﬂi-væ unul altuia cum aﬂi ræspunde la aceste întrebæri folosind
Cartea lui Mormon.

• Citiﬂi împreunæ pasaje din Cartea lui Mormon. Împærtæøiﬂi cunoøtinﬂele,
sentimentele øi mærturia.

• Exersaﬂi modul de folosire a Cærﬂii lui Mormon pentru a confirma mesajul
restaurærii.

• Alegeﬂi unul dintre misionarii importanﬂi din Cartea lui Mormon. Discutaﬂi øi
cereﬂi-le misionarilor sæ enumere caracteristicile acestui misionar. Invitaﬂi pe
fiecare misionar sæ-øi stabileascæ obiectivul de a pune în practicæ una dintre
aceste caracteristici. Repetaﬂi des aceastæ activitate, alegând misionarii din
Cartea lui Mormon.

• Invitaﬂi pe misionari sæ împærtæøeascæ experienﬂe în care Cartea lui Mormon
i-a ajutat pe simpatizanﬂii lor în procesul convertirii.

• Cereﬂi misionarilor sæ împærtæøeascæ ræspunsul lor cel mai bun, obﬂinut prin
folosirea Cærﬂii lui Mormon, la o întrebare a sufletului.

Preøedinte de misiune
• Învæﬂaﬂi-i pe misionari felul în care sæ utilizeze Cartea lui Mormon pentru a
confirma adeværul mesajului restaurærii.

• Citiﬂi 1 Nefi 1 împreunæ cu misionarii øi comparaﬂi-l cu experienﬂa lui
Joseph Smith.

• Asiguraﬂi-le misionarilor câte un nou exemplar broøat al Cærﬂii lui Mormon.
Cereﬂi-le sæ sublinieze în diferite culori:

– fiecare referinﬂæ la Isus Hristos (oricare dintre numele Lui sau pronumele
care se referæ la El);

– cuvintele Sale (spuse de cætre El sau de cætre profeﬂi când spun: „Astfel
vorbeøte Domnul“);

– însuøirile Sale;
– doctrinele øi principiile conﬂinute în Cartea lui Mormon.
Rugaﬂi misionarii ca, în partea de jos a fiecærei pagini, sæ enumere totalul
referinﬂelor subliniate. În timpul interviurilor øi al adunærilor de district, timp
de douæ-trei luni cât dureazæ activitatea aceasta, rugaﬂi-i pe misionari sæ
împærtæøeascæ între ei ceea ce au învæﬂat. Puteﬂi avea în vedere o activitate
similaræ pentru întreaga misiune, subliniind referinﬂele la credinﬂa în Isus Hristos,
la pocæinﬂæ, botez, darul Duhului Sfânt sau la oricare alt principiu de bazæ al
Evangheliei.

• În timpul interviurilor, invitaﬂi-i pe misionari sæ væ împærtæøeascæ scripturile din
Cartea lui Mormon care le-au schimbat vieﬂile.
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Note

• Ajutaﬂi-i pe misionari sæ vadæ felul în care Cartea lui Mormon propovæduieøte
doctrinele din lecﬂiile misionare. De exemplu, dacæ tema a fost ispæøirea, cereﬂi
misionarilor sæ scrie într-o coloanæ fiecare element major din cadrul ispæøirii
propovæduit în Cartea lui Mormon, inclusiv referinﬂele. Dupæ aceea, într-o a doua
coloanæ, cereﬂi-le sæ scrie alæturi de acestea, aceleaøi elemente aøa cum au fost
propovæduite în Biblie. Cereﬂi misionarilor dumneavoastræ sæ lase spaﬂii goale
pentru elementele care lipsesc sau care nu au fost propovæduite în Biblie. Va
deveni foarte evident pentru misionari felul în care Cartea lui Mormon este cheia
de boltæ a doctrinei noastre. Aceeaøi activitate poate fi realizatæ cu alte doctrine
pe care le propovæduiesc misionarii.

• Gæsiﬂi întrebæri pertinente ale sufletului pentru oamenii din misiunea
dumneavoastræ. Invitaﬂi-i pe misionari sæ gæseascæ ræspunsuri în Cartea
lui Mormon.
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Cum sæ dezvolt
însuøiri asemænætoare
cu cele ale lui Hristos?

Note

Luaﬂi în considerare
• Cum pot sæ dezvolt însuøiri care sæ mæ facæ un propovæduitor mai puternic øi mai eficient
al Evangheliei lui Isus Hristos?
• În ce fel dezvoltarea însuøirilor asemænætoare cu cele ale lui Hristos mæ va ajuta sæ-mi
îndeplinesc scopul ca misionar?
• Pe care dintre însuøiri este necesar s-o dezvolt mai mult?

L

a începutul slujirii Sale din timpul vieﬂii muritoare, Isus Hristos, mergând pe malul
Mærii Galileii, a chemat doi pescari, Petru øi Andrei. „Veniﬂi dupæ Mine“, a spus El, „øi
væ voi face pescari de oameni“ (Matei 4:19); vezi, de asemenea, Marcu 1:17). Domnul væ
cheamæ øi pe dumneavoastræ la lucrarea Sa øi væ invitæ sæ-L urmaﬂi. Invitaﬂia de a-L urma
pe Hristos este o invitaﬂie de a urma exemplul Sæu øi de a deveni asemænætori Lui.
Unele capitole din „Predicaﬂi Evanghelia Mea“ se concentreazæ asupra ceea ce este necesar
sæ faceﬂi ca misionar – cum sæ studiaﬂi, cum sæ propovæduiﬂi, cum sæ væ organizaﬂi timpul în
mod înﬂelept. Tot atât de important ca ceea ce faceﬂi, este øi cine sunteﬂi.
Evanghelia restauratæ væ dæ posibilitatea sæ deveniﬂi asemænætori cu Tatæl Ceresc øi cu
Isus Hristos. Salvatorul a arætat calea. El a stabilit exemplul perfect øi El ne porunceøte sæ
devenim tot aøa cum este El (vezi 3 Nefi 27:27). Învæﬂaﬂi de la El øi cæutaﬂi sæ includeﬂi
însuøirile Sale în viaﬂa dumneavoastræ. Prin puterea ispæøirii Sale, puteﬂi realiza acest
obiectiv øi îi puteﬂi conduce øi pe alﬂii sæ îl realizeze.
Scripturile descriu însuøirile asemænætoare cu cele ale lui Hristos, pe care este esenﬂial sæ
le dezvoltaﬂi în perioada în care slujiﬂi ca misionar øi pe parcursul întregii dumneavoastræ
vieﬂi. Studiaﬂi pasajele din scripturi din acest capitol øi cæutaﬂi alte exemple de însuøiri
asemænætoare cu cele ale lui Hristos în timp ce studiaﬂi alte pasaje.
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Note

Însuøirile asemænætoare cu cele ale lui Hristos sunt daruri de la Dumnezeu. Ele vin când
væ folosiﬂi libertatea de a alege în mod drept. Rugaﬂi-væ Tatælui Ceresc sæ væ binecuvânteze
cu aceste însuøiri; færæ ajutorul Sæu nu le puteﬂi dobândi. Având dorinﬂa de a fi plæcut lui
Dumnezeu, recunoaøteﬂi slæbiciunile pe care le aveﬂi øi fiﬂi doritori øi neræbdætori sæ væ
perfecﬂionaﬂi.
Studiul scripturilor
Ce spun aceste scripturi despre necesitatea de a urma exemplul lui Isus Hristos?
3 Nefi 12:48
3 Nefi 27:21, 27

Ioan 13:1-16

1 Petru 2:21

Care este relaﬂia dintre primul principiu al Evangheliei øi însuøirile asemænætoare
cu cele ale lui Hristos?
Moroni 8:25-26

Idei pentru studierea acestui capitol
Sunt multe moduri de abordare a studierii acestui capitol. Încercaﬂi una dintre
urmætoarele idei:
• În timp ce completaﬂi tabelul „Activitate de însuøire“ de la sfârøitul acestui capitol,
identificaﬂi însuøirea de care aveﬂi mai multæ nevoie sau pe care doriﬂi sæ o dezvoltaﬂi.
Studiaﬂi secﬂiunea despre acea însuøire øi stabiliﬂi obiective pentru dezvoltarea ei.
• Citiﬂi capitolul færæ sæ studiaﬂi scripturile øi hotærâﬂi care însuøire doriﬂi sæ o studiaﬂi
mai mult. Dupæ aceea, studiaﬂi scripturile de bazæ referitoare la însuøirea respectivæ.
Cæutaﬂi scripturi suplimentare care nu au fost menﬂionate în capitolul în care se
propovæduieøte acea însuøire. În jurnalul dumneavoastræ de studiu, consemnaﬂi ideile
pentru dezvoltarea însuøirii.
• Identificaﬂi o însuøire pe care doriﬂi sæ o studiaﬂi. Urmaﬂi modelul descris la subtitlul
„Dezvoltarea însuøirilor asemænætoare cu cele ale lui Isus Hristos“, care se gæseøte la
sfârøitul capitolului.

Când aveﬂi credinﬂæ în Hristos, credeﬂi în El ca fiind
Fiul lui Dumnezeu, Singurul Fiu Næscut al Tatælui în
carne. Îl acceptaﬂi ca pe Salvatorul øi Mântuitorul
dumneavoastræ øi urmaﬂi învæﬂæturile Sale. Credeﬂi cæ
pæcatele dumneavoastræ pot fi iertate prin ispæøirea Sa.
Credinﬂa în El înseamnæ cæ aveﬂi încredere în El øi cæ
sunteﬂi sigur cæ El væ iubeøte.
Credinﬂa duce la fapte, inclusiv la pocæinﬂæ, la
supunere øi la slujire dedicatæ. Când aveﬂi credinﬂæ în
Isus Hristos, aveﬂi suficientæ încredere în Domnul pentru
a urma poruncile Sale – chiar dacæ nu înﬂelegeﬂi în
întregime motivele acestor porunci. Dumneavoastræ
îndepliniﬂi ceea ce doreøte Domnul sæ îndepliniﬂi.
Dumneavoastræ ajutaﬂi la aducerea binelui în viaﬂa
dumneavoastræ øi în viaﬂa altora. Puteﬂi face miracole
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potrivit voinﬂei Domnului. Credinﬂa dumneavoastræ se va manifesta prin sârguinﬂæ øi
prin muncæ.
Credinﬂa este un principiu al puterii. Dumnezeu lucreazæ prin putere, dar puterea Sa
este de obicei exercitatæ ca ræspuns la credinﬂæ (vezi Moroni 10:7). El lucreazæ potrivit
credinﬂei copiilor Sæi. Îndoiala øi frica sunt opuse credinﬂei.
Credinﬂa dumneavoastræ va creøte prin studiu fæcut cu sârguinﬂæ, prin rugæciune, prin
slujire dedicatæ øi prin supunere faﬂæ de îndemnurile Duhului Sfânt øi faﬂæ de porunci.
Credinﬂa dumneavoastræ în Isus Hristos creøte pe mæsuræ ce începeﬂi sæ øtiﬂi mai multe
despre El øi despre învæﬂæturile Sale. Când studiaﬂi øi cercetaﬂi scripturile, învæﬂaﬂi despre
cæile Sale, despre dragostea Lui pentru toﬂi oamenii øi despre poruncile Sale.
Credinﬂa include încrederea în misiunea øi în puterea Duhului Sfânt. Prin credinﬂæ
primiﬂi ræspunsuri la rugæciunile dumneavoastræ øi inspiraﬂie personalæ pentru a væ
îndruma în munca Domnului.

Note

Studiul scripturilor
Ce este credinﬂa?
Alma 32:21
Eter 12:6

Evrei 11:1; vezi nota de subsol b
Ghid pentru scripturi, „Credinﬂæ“

Fideli credinﬂei, „Credinﬂa“, pag. 52-54

Cum puteﬂi obﬂine credinﬂæ øi ce puteﬂi face prin credinﬂæ?
2 Nefi 25:29
2 Nefi 26:13
Mosia 4:6-12

Alma 32
Helaman 15:7-8
Eter 12:7-22

Moroni 7:33
Romani 10:17
Evrei 11

Ce binecuvântæri vin prin credinﬂæ?
Mosia 3:17
Mosia 5:1-15

Helaman 5:9-12

Ioan 14:6

Speranﬂæ
Speranﬂa este o încredere trainicæ în faptul cæ
Domnul Îøi va îndeplini promisiunile pe care
„Fiind binecuvântaﬂi cu
vi le-a fæcut. Ea se manifestæ prin încredere,
speranﬂæ, sæ întindem mâna, ca
optimism, entuziasm øi perseverenﬂæ
ræbdætoare. Înseamnæ sæ crezi cæ ceva se va
ucenici, tuturor celor care, din
petrece øi sæ aøtepﬂi. Când aveﬂi speranﬂæ,
orice motiv, ‚s-au abætut de la
rezolvaﬂi încercærile øi greutæﬂile cu încredere øi
speranﬂa Evangheliei‘
cu asigurarea cæ toate lucrurile vor conlucra
(Coloseni 1:23). Sæ ajutæm
spre binele dumneavoastræ. Speranﬂa væ ajutæ
sæ învingeﬂi descurajarea. Deseori, scripturile
pentru a ridica mâinile læsate
descriu speranﬂa în Isus Hristos ca pe o
în jos, færæ speranﬂæ“.
asigurare cæ veﬂi moøteni viaﬂa eternæ în
împæræﬂia celestialæ.
– ELDER NEAL A. MAXWELL
„BRIGHTNESS OF HOPE“, ENSIGN, NOV. 1994, PAG. 36
Preøedintele James E. Faust ne-a învæﬂat:
„Speranﬂa este ancora sufletelor noastre...
Speranﬂa este încrederea în promisiunile lui Dumnezeu, credinﬂa cæ binecuvântærile
dorite se vor îndeplini în viitor, dacæ vom acﬂiona acum...
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Note

Sursa neclintitæ a speranﬂei noastre este faptul cæ suntem fii øi fiice ale lui Dumnezeu
øi cæ Fiul Sæu, Domnul Isus Hristos, ne-a salvat de la moarte“ („Hope, an Anchor of the
Soul,“ Ensign, nov. 1999, pag. 59-60).
Studiul scripturilor
Ce este speranﬂa øi la ce speræm?
2 Nefi 31:20
Alma 58:10-11
Eter 12:4, 32

Moroni 7:40-48
D&L 59:23
D&L 138:14

Romani 8:24-25
Evrei 6:10-20
Ghid pentru scripturi, „Speranﬂæ“

Odatæ, un om L-a întrebat pe Isus:
„Care este cea mai mare poruncæ din
Lege?“. Isus a ræspuns: „Sæ iubeøti pe
Domnul, Dumnezeul tæu, cu toatæ inima
ta, cu tot sufletul tæu øi cu tot cugetul tæu.
Aceasta este cea dintâi øi cea mai mare
poruncæ. Iar a doua, asemenea ei, este:
‚Sæ iubeøti pe aproapele tæu ca pe tine
însuﬂi‘“ (Matei 22:36-39).
Caritatea este „dragostea puræ a
lui Hristos“ (Moroni 7:47). Ea include
dragostea eternæ a lui Dumnezeu pentru
toﬂi copiii Lui. Noi trebuie sæ cæutæm sæ
dezvoltæm acest fel de dragoste. Când
sunteﬂi plini de caritate, væ supuneﬂi
poruncilor lui Dumnezeu øi faceﬂi tot ceea ce puteﬂi pentru a-i sluji pe alﬂii øi a-i ajuta sæ
primeascæ Evanghelia restauratæ.
Caritatea este un dar de la Dumnezeu. Profetul Mormon a spus cæ noi trebuie sæ
ne „[rugæm] la Tatæl cu toatæ puterea inimii, pentru ca [noi] sæ [fim] plini de aceastæ
dragoste“ (Moroni 7:48). Pe mæsuræ ce urmaﬂi acest sfat øi væ stræduiﬂi sæ faceﬂi lucruri
drepte, dragostea dumneavoastræ pentru toﬂi oamenii va creøte, în mod special faﬂæ de
cei printre care slujiﬂi. Veﬂi ajunge sæ simﬂiﬂi o sinceræ preocupare pentru bunæstarea øi
fericirea eternæ a altor oameni. Îi veﬂi privi ca pe copii ai lui Dumnezeu cu potenﬂialul de
a ajunge asemænætori Tatælui nostru Ceresc øi veﬂi munci în locul lor. Veﬂi evita sentimente
negative cum ar fi mânia, invidia, poftele lumeøti sau læcomia. Veﬂi evita sæ-i judecaﬂi pe
alﬂii, criticându-i sau spunând lucruri negative despre ei. Veﬂi încerca sæ-i înﬂelegeﬂi pe ei
øi punctele lor de vedere. Veﬂi avea ræbdare cu ei øi veﬂi încerca sæ-i ajutaﬂi când se
stræduiesc sau sunt descurajaﬂi. Caritatea, la fel ca øi credinﬂa, conduce la fapte. Veﬂi
dezvolta caritatea când veﬂi cæuta ocazii de a-i sluji pe alﬂii øi veﬂi oferi din timpul øi
talentele dumneavoastræ.
Studiul scripturilor
Ce este caritatea?
Moroni 7:45-48
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Note
Cum a demonstrat caritate Isus Hristos?
1 Nefi 19:9
Alma 7:11-13

Eter 12:33-34

Luca 7:12-15

Ce væ învaﬂæ aceste versete despre caritate?
2 Nephi 26:30
Mosia 2:17
Mosia 28:3

Alma 7:24
Eter 12:28
D&L 88:125

1 Timotei 4:12
1 Petru 4:8; vezi nota de subsol a

Virtute
Virtutea îøi are originea în gândurile øi în dorinﬂele dumneavoastræ cele mai tainice.
Este un model de gândire øi de comportament bazat pe înalte standarde morale.
Deoarece Duhul Sfânt nu locuieøte în temple care nu sunt curate, virtutea este o condiﬂie
necesaræ pentru primirea îndrumærii Spiritului. Ceea ce alegeﬂi sæ gândiﬂi øi sæ faceﬂi când
sunteﬂi singuri øi credeﬂi cæ nimeni nu væ priveøte este o mæsuræ puternicæ a virtuﬂii
dumneavoastræ.
Oamenii virtuoøi sunt curaﬂi øi puri din punct de vedere spiritual. Ei se concentreazæ
asupra gândurilor drepte, înælﬂætoare øi alungæ din minﬂile lor gândurile nedemne care
duc la fapte necuvenite. Ei se supun poruncilor lui Dumnezeu øi urmeazæ sfatul
conducætorilor Bisericii. Ei se roagæ pentru a avea putere sæ reziste tentaﬂiei øi sæ facæ
ceea ce este drept. Ei se pocæiesc repede de orice pæcate sau greøeli. Ei træiesc demni
de a avea o recomandare pentru templu.
Mintea dumneavoastræ este ca o scenæ într-un teatru, în teatrul minﬂii dumneavoastræ,
totuøi numai câte un singur actor poate fi pe scenæ, pe rând. Dacæ scena este læsatæ goalæ,
gândurile întunericului øi ale pæcatului intræ pe scenæ pentru a ispiti. Dar aceste gânduri
nu au putere dacæ scena minﬂii dumneavoastræ este ocupatæ de gânduri sænætoase cum ar
fi, un imn memorat sau un vers din scripturæ la care puteﬂi face apel într-un moment de
tentaﬂie. Controlând scena minﬂii dumneavoastræ, puteﬂi rezista cu succes la persistentele
constrângeri de a ceda ispitei øi de a væ deda pæcatului. Puteﬂi deveni puri øi virtuoøi.
Studiul scripturilor
Ce înseamnæ sæ fii virtuos?
D&L 4:6
D&L 25:2
D&L 38:24

D&L 46:33
D&L 121:45-46
Articolele de credinﬂæ 1:13

2 Petru 1:3-8
Ghid pentru scripturi, „Virtute“

Cunoaøtere
Domnul a poruncit: „Cæutaﬂi sæ învæﬂaﬂi, chiar prin studiu øi, de asemenea, prin credinﬂæ“
(D&L 88:118). De asemenea, El ne-a avertizat: „Este imposibil ca un om sæ fie salvat în
ignoranﬂæ“ (D&L 131:6). Cæutaﬂi cunoaøtere, în special cunoaøtere spiritualæ. Studiaﬂi
scripturile în fiecare zi øi, de asemenea, studiaﬂi cuvintele profeﬂilor în viaﬂæ. Prin studiu øi
rugæciune, cæutaﬂi ajutor pentru întrebærile, problemele øi ocaziile dumneavoastræ specifice.
Acordaﬂi atenﬂie specialæ pasajelor din scripturi pe care le puteﬂi folosi când propovæduiﬂi øi
când ræspundeﬂi la întrebæri despre Evanghelia restauratæ.
Gândiﬂi-væ cum puteﬂi aplica principiile Evangheliei în viaﬂa dumneavoastræ. Când
studiaﬂi cu sârguinﬂæ, cu evlavie øi cu intenﬂie puræ, Duhul Sfânt væ va lumina mintea, væ
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Note

va învæﬂa øi væ va ajuta sæ înﬂelegeﬂi semnificaﬂia scripturilor øi a învæﬂæturilor profeﬂilor
în viaﬂæ. Puteﬂi, de asemenea, sæ dobândiﬂi cunoaøtere privindu-i øi ascultându-i pe alﬂii,
în special pe conducætorii Bisericii. La fel ca Nefi, puteﬂi spune: „Sufletul meu se desfatæ
în scripturi, iar inima mea le cântæreøte... Iatæ, sufletul meu se desfatæ în lucrurile
Domnului; iar inima mea cântæreøte tot timpul lucrurile pe care le-am væzut øi le-am
auzit“ (2 Nefi 4:15-16).
Studiul scripturilor
Cum ne ajutæ cunoaøterea în efectuarea lucrærii Domnului?
Alma 17:2-3

D&L 88:77-80

Cum puteﬂi obﬂine cunoaøtere?
2 Nefi 32:1-5
Moroni 10:5
D&L 42:61

D&L 76:5-10
D&L 88:118

Ghid pentru scripturi, „Cunoaøtere“

Ræbdare
Ræbdarea este capacitatea de a îndura
obstacole, probleme, opoziﬂii sau suferinﬂe færæ
sæ te superi, sæ fii frustrat sau neliniøtit. Este
capacitatea de a face voinﬂa lui Dumnezeu øi
de a accepta executarea ei la timpul stabilit de
El. Când sunteﬂi ræbdætori, înduraﬂi încercærile
care vin asupra dumneavoastræ øi puteﬂi face
faﬂæ adversitæﬂilor cu calm øi cu speranﬂæ.
Ræbdarea este asociatæ cu speranﬂæ øi credinﬂæ
– trebuie sæ aøteptaﬂi ca binecuvântærile
promise de Domnul sæ fie împlinite.
Aveﬂi nevoie de ræbdare în experienﬂele
øi relaﬂiile zilnice, în special cu colegul
dumneavoastræ. Trebuie sæ fiﬂi ræbdætori
cu toﬂi oamenii, inclusiv cu dumneavoastræ
înøivæ, în timp ce acﬂionaﬂi pentru a învinge
greøelile øi slæbiciunile.

„Viaﬂa este plinæ de greutæﬂi,
unele minore øi altele de naturæ
mai serioasæ. Ele par sæ fie un
stoc interminabil de provocæri
pentru cineva, dar øi pentru
ceilalﬂi. Problema noastræ este
faptul cæ, deseori, aøteptæm
soluﬂii de moment pentru
asemenea provocæri, uitând cæ,
de multe ori, este nevoie de
virtutea cereascæ a ræbdærii.“
– PREØEDINTELE THOMAS S. MONSON
„PATIENCE - A HEAVENLY VIRTUE“, ENSIGN, NOV. 1995, PAG. 59

Activitate: Studiul personal
• Studiaﬂi Mosia 28:1-9. Care erau dorinﬂele fiilor lui Mosia?
• Care a fost sfatul Domnului dat acestor misionari? (vezi Alma 17:10-11 øi 26:27).
• Care au fost unele dintre rezultatele ræbdærii øi ale sârguinﬂei lor? (vezi Alma 26).
• Scrieﬂi ræspunsurile în jurnalul dumneavoastræ de studiu.
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Note

Studiul scripturilor
De ce este importantæ ræbdarea? Care este legætura dintre ræbdare øi credinﬂæ?
Mosia 23:21
Mosia 24:9-16
Alma 31:31
Alma 32:41-43

Alma 32:40-41
D&L 101:38
Romani 5:3-5
Romani 8:24-25

2 Corinteni 6:1-10
Iacov 5:10-11
Psalmii 46:10
Ghid pentru scripturi, „Ræbdare“

Umilinﬂæ
Umilinﬂa este dorinﬂa de a fi supus voinﬂei
Domnului øi de a-L onora pe Domnul pentru ceea
ce este împlinit. Ea include recunoøtinﬂa pentru
binecuvântærile Sale øi recunoaøterea nevoii
dumneavoastræ constante de a primi ajutorul Sæu
divin. Umilinﬂa nu este un semn de slæbiciune; este
un semn de putere spiritualæ. Când aveﬂi încredere
cu umilinﬂæ în El øi recunoaøteﬂi puterea øi mila Sa,
puteﬂi avea siguranﬂa cæ poruncile Lui sunt spre
binele dumneavoastræ. Aveﬂi încrederea cæ puteﬂi face
orice lucru cerut de Domnul de la dumneavoastræ,
dacæ væ bazaﬂi pe El. Sunteﬂi, de asemenea, doritori sæ
aveﬂi încredere în slujitorii Sæi aleøi øi sæ urmaﬂi sfatul
lor. Umilinﬂa væ va ajuta în timp ce væ stræduiﬂi sæ fiﬂi
supuøi, sæ lucraﬂi din greu øi sæ slujiﬂi cu altruism.
Opusul umilinﬂei este mândria, aceasta fiind condamnatæ în scripturi. A fi mândru
înseamnæ sæ te încrezi mai mult în propria persoanæ decât în Dumnezeu sau în slujitorii Lui.
De asemenea, înseamnæ a pune lucrurile lumeøti mai presus de lucrurile lui Dumnezeu.
Oamenii mândri se onoreazæ pe ei înøiøi în loc sæ-I aducæ slavæ lui Dumnezeu. Mândria este
competitivæ, cei care sunt mândri cautæ sæ aibæ mai mult øi presupun cæ ei sunt mai buni
decât alﬂi oameni. De obicei, mândria duce la sentimente de mânie øi uræ øi este o piedicæ
în calea progresului unei persoane.
Studiul scripturilor
Ce înseamnæ sæ fii umil?
2 Nefi 9:28-29
Mosia 4:11-12

Alma 5:26-29
Alma 26:12

Matei 26:39
Ghid pentru scripturi, „Umil, umilinﬂæ“

Ce binecuvântæri primiﬂi când daﬂi dovadæ de umilinﬂæ?
Alma 32:1-16
Eter 12:27
D&L 12:8

D&L 67:10
D&L 112:10
D&L 136:32-33

Matei 23:12

Cum puteﬂi recunoaøte mândria în dumneavoastræ înøivæ?
1 Nefi 15:7-11
1 Nefi 16:1-3

2 Timotei 3:1-4
Proverbele 13:10

Proverbele 15:10
Proverbele 28:25
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Note

Sârguinﬂæ
„Am spus deseori cæ unul dintre
Sârguinﬂa este efortul ferm, constant,
sincer øi energic în efectuarea lucrærii
marile secrete ale muncii misionare
Domnului. Domnul aøteaptæ de la
este munca! Dacæ un misionar
dumneavoastræ sæ munciﬂi cu sârguinﬂæ –
munceøte, va avea Spiritul; dacæ are
cu perseverenﬂæ øi cu mare efort øi grijæ.
Spiritul, va propovædui prin Spirit;
Un misionar sârguincios munceøte efectiv
øi dacæ propovæduieøte prin Spirit,
øi eficient. Sârguinﬂa în munca misionaræ
el va înduioøa inimile oamenilor øi
este o expresie a dragostei dumneavoastræ
el va fi fericit. Nu va exista dor de
faﬂæ de Domnul øi faﬂæ de lucrarea Sa.
Când sunteﬂi sârguincioøi, gæsiﬂi bucurie
acasæ, nici griji pentru familie,
øi satisfacﬂie în munca dumneavoastræ.
pentru cæ tot timpul toate talentele
Angajaﬂi-væ în multe lucruri bune de
øi interesele sunt axate pe munca de
bunævoie (vezi D&L 58:27). Nu aøteptaﬂi
slujire. Muncæ, muncæ, muncæ –
sæ væ spunæ conducætorii dumneavoastræ ce
nu existæ un înlocuitor mai bun, în
sæ faceﬂi. Continuaﬂi pânæ când aﬂi fæcut tot
special în munca misionaræ.“
ceea ce puteﬂi, chiar dacæ sunteﬂi obosiﬂi.
Concentraﬂi-væ asupra celor mai importante
– PREØEDINTELE EZRA TAFT BENSON
lucruri øi evitaﬂi timpul pierdut. Rugaﬂi-væ
THE TEACHINGS OF EZRA TAFT BENSON (1988), PAG. 200
pentru a fi îndrumat øi întærit. Întocmiﬂi cu
regularitate planuri care sæ fie folositoare.
Evitaﬂi orice væ sustrage de la gândurile sau de la faptele dumneavoastræ.
Studiul scripturilor
Ce înseamnæ sæ fii sârguincios?
Moroni 9:6
D&L 10:4

D&L 107:99-100

Ghid pentru scripturi, „Sârguinﬂæ“

De ce aøteaptæ Domnul sæ fiﬂi sârguincioøi?
D&L 75:2-5
D&L 123:12-14

D&L 127:4

D&L 130:20-21

Ce raport existæ între sârguinﬂæ øi libertatea de a alege?
Mosia 4:26-27

D&L 58:26-29

Supunere
În calitate de misionar,
dumneavoastræ vi se cere sæ ﬂineﬂi
poruncile din toatæ inima, sæ væ
supuneﬂi regulilor misiunii øi sæ
urmaﬂi sfatul conducætorilor
dumneavoastræ. Supunerea este
prima lege a cerului. Este un act de
credinﬂæ. S-ar putea sæ vi se cearæ,
uneori, sæ faceﬂi lucruri pe care nu
le înﬂelegeﬂi în întregime. Când væ
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„Disciplina conﬂinutæ în supunerea
zilnicæ øi în træirea unei vieﬂi curate
øi sænætoase clædeøte în jurul dumneavoastræ o armuræ de protecﬂie øi de siguranﬂæ în faﬂa tentaﬂiilor care væ înconjoaræ
în timp ce treceﬂi prin viaﬂa muritoare.“
– ELDER L. TOM PERRY
„CALLED TO SERVE“, ENSIGN, MAI 1991, PAG. 39
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supuneﬂi, creøteﬂi în credinﬂæ, în cunoaøtere, în înﬂelepciune, în mærturie, în protecﬂie øi
în libertate. Stræduiﬂi-væ sæ fiﬂi supuøi faﬂæ de Domnul, faﬂæ de profetul în viaﬂæ øi faﬂæ
de preøedintele dumneavoastræ de misiune.

Note

Studiul scripturilor
Ce înseamnæ sæ fii supus?
1 Nefi 2:3
Mosia 5:8
Mosia 15:7

D&L 82:8-10
Matei 7:24-27
Ioan 7:17

Ioan 14:15
Ghid pentru scripturi, „Supunere,
supus, a se supune“

Ce putem învæﬂa despre supunere din aceste scripturi?
1 Nefi 3:7

D&L 105:6

2 Regi 5:1-14.

De ce tinerii luptætori din armata lui Helaman s-au supus cu rigurozitate?
Cum au fost ei binecuvântaﬂi?
Alma 56:45-48

Alma 57:21-27

Dezvoltarea însuøirilor asemænætoare cu cele ale lui Hristos
În timp ce studiaﬂi øi cæutaﬂi sæ dezvoltaﬂi însuøirile asemænætoare cu cele ale lui
Hristos descrise în acest capitol øi alte însuøiri gæsite în scripturi, urmætorul model
poate sæ væ fie folositor:
• Identificaﬂi însuøirea pe care doriﬂi sæ o dezvoltaﬂi.
• Scrieﬂi o definiﬂie øi faceﬂi o descriere a însuøirii.
• Notaﬂi întrebærile la care sæ ræspundeﬂi în timp ce studiaﬂi.
• Scrieﬂi øi studiaﬂi în întregime pasajele din scripturæ care propovæduiesc despre
acea însuøire.
• Consemnaﬂi sentimentele øi impresiile dumneavoastræ. Înregistraﬂi experienﬂele
dumneavoastræ spirituale în jurnalul dumneavoastræ.
• Stabiliﬂi obiective øi întocmiﬂi planuri pentru a aplica însuøirea în viaﬂa dumneavoastræ.
• Rugaﬂi-væ Domnului pentru a væ ajuta sæ væ dezvoltaﬂi acea însuøire.
• Evaluaﬂi periodic progresul dumneavoastræ în dezvoltarea fiecærei însuøiri.
Activitate: Studiul personal
Identificaﬂi o însuøire din acest capitol sau din scripturi. Urmaﬂi modelul care se aflæ mai sus
pentru a înﬂelege mai bine øi pentru a planifica dezvoltarea însuøirii.
Priviﬂi la ce este scris pe ecuson. Care este diferenﬂa
dintre ecusonul dumneavoastræ øi unul purtat de un
angajat al unei companii? Observaﬂi cæ cele mai
proeminente pærﬂi sunt numele dumneavoastræ øi
numele Salvatorului. Cum puteﬂi dumneavoastræ
asigura pe cineva cæ Îl reprezentaﬂi pe Salvator fiind
unul dintre ucenicii Lui? De ce este important pentru
oameni sæ asocieze numele dumneavoastræ cu cel al
Salvatorului într-un mod pozitiv? Scrieﬂi-væ gândurile
dumneavoastræ în jurnalul dumneavoastræ de studiu.
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Studiul scripturilor
Care sunt câteva dintre însuøirile menﬂionate în scripturi?
Mosia 3:19
Alma 7:23
D&L 4

D&L 121:41-45
Articolele de credinﬂæ 1:13
Filipeni 4:8

Filipeni 4:8
2 Petru 1:5-8

Aduceﬂi-væ aminte
• Trebuie sæ fiﬂi un misionar asemænætor lui Hristos, nu numai sæ faceﬂi lucruri misionare.
• A învæﬂa sæ fii asemænætor lui Hristos este un proces care dureazæ toatæ viaﬂa.
• Dumneavoastræ urmaﬂi exemplul lui Hristos – dezvoltaﬂi însuøirile Sale – o acﬂiune øi o
decizie, pe rând.
• Schimbarea pentru a deveni asemænætori lui Hristos impune dezvoltarea credinﬂei, a
pocæinﬂei, ﬂinerea legæmintelor, primirea într-o mai mare mæsuræ a Duhului Sfânt øi
îndurarea pânæ la sfârøit.
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Idei pentru studiu øi aplicaﬂii

Note

Studiul personal
• Pregætiﬂi un comentariu de cinci minute despre una dintre însuøirile discutate în
acest capitol.

• Folosind Ghidul pentru scripturi, cæutaﬂi cæile prin care Salvatorul a exemplificat
însuøirile descrise în acest capitol. Notaﬂi ceea ce aﬂi învæﬂat în jurnalul
dumneavoastræ de studiu.

• Periodic, completaﬂi tabelul „Activitate despre însuøire“ de la sfârøitul acestui
capitol. Exemple ale acestor formulare sunt arætate la sfârøitul acestui capitol.

• Identificaﬂi o însuøire din acest capitol. Întrebaﬂi-væ:
– Cum pot sæ dezvolt aceastæ însuøire?
– Ce trebuie sæ se schimbe în inima mea, în mintea mea øi în faptele mele pentru
a dezvolta aceastæ însuøire?

– Cum mæ va ajuta ﬂinerea legæmintelor sæ dezvolt aceastæ însuøire?
– Cum mæ va ajuta dezvoltarea acestei însuøiri sæ fiu mai demn de Sfântul Spirit
øi sæ devin un predicator puternic al Evangheliei lui Isus Hristos?

• Gæsiﬂi exemple de însuøiri asemænætoare cu cele ale lui Hristos în vieﬂile bærbaﬂilor øi
ale femeilor din scripturi. Consemnaﬂi impresiile în jurnalul dumneavoastræ de studiu.

Studiul împreunæ cu colegul
• Studiaﬂi referinﬂele despre însuøirile asemænætoare cu cele ale lui Hristos la
biblioteca misionaræ.

• Discutaﬂi despre relaﬂiile care existæ între diferite însuøiri. De exemplu:
– Ce raport existæ între credinﬂæ øi sârguinﬂæ?
– În ce fel sunt asociate umilinﬂa cu dragostea?
– În ce mod cunoaøterea întæreøte ræbdarea?
Adunæri de district øi conferinﬂe de zonæ
• Cu câteva zile înainte de adunarea de district sau conferinﬂa de zonæ, cereﬂi-i
fiecærui misionar sæ aleagæ una dintre însuøirile din acest capitol sau din scripturi
øi sæ pregæteascæ un comentariu de cinci minute despre acea însuøire,
menﬂionând scripturile care l-au ajutat.
În timpul adunærii, acordaﬂi timp câtorva misionari pentru a-øi împærtæøi comentariile.

• Împærﬂiﬂi misionarii în trei grupuri øi daﬂi-le urmætoarea îndatorire:
Grupul 1: Citiﬂi 1 Nefi 17:7-16 øi ræspundeﬂi la urmætoarele întrebæri:

– Cum a dovedit Nefi credinﬂa sa?
– Care lucruri fæcute de Nefi au fost asemænætoare cu cele fæcute de Hristos?
– Ce promisiune i-a fæcut Domnul lui Nefi dacæ Nefi avea sæ fie credincios øi sæ
ﬂinæ poruncile?

– Cum se aplicæ aceastæ relatare în munca misionaræ?
Grupul 2: Citiﬂi Iacov 7:1-15 øi ræspundeﬂi la urmætoarele întrebæri:

– De ce a fost credinﬂa lui Iacov suficient de puternicæ pentru a rezista atacului
lui Øerem?
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– Cum øi-a manifestat Iacov credinﬂa când a vorbit cu Øerem?
– În ce fel au fost faptele lui Iacov asemænætoare cu cele ale lui Hristos?
– Ce putem face pentru a ne dezvolta o credinﬂæ la fel ca cea a lui Iacov?
Grupul 3: Citiﬂi Joseph Smith - Istorie 1:8-18 øi ræspundeﬂi la urmætoarele întrebæri:

– În ce fel øi-a manifestat Joseph Smith credinﬂa în Isus Hristos?
– Cum a fost încercatæ credinﬂa sa?
– Care lucruri fæcute de el au fost asemænætoare cu cele fæcute de Hristos?
– Ce putem face pentru a urma exemplul lui Joseph Smith?
Dupæ ce grupurile au terminat, adunaﬂi misionarii la un loc øi cereﬂi-le sæ
împærtæøeascæ ceea ce au discutat.

• Împærtæøiﬂi o experienﬂæ în care aﬂi fost binecuvântat sau inspirat prin credinﬂa unei
alte persoane.

• Cereﬂi-le misionarilor sæ se refere la tabelul „Activitate despre însuøire“. Daﬂi
fiecærui misionar o bucatæ de hârtie pe care sæ scrie ræspunsurile lor.
Dupæ ce au completat foaia de lucru, invitaﬂi-i sæ stabileascæ obiective personale.
Rugaﬂi câﬂiva misionari sæ împærtæøeascæ ceea ce au învæﬂat øi ceea ce au simﬂit
când au completat foile de lucru.
Împærtæøiﬂi mærturiile dumneavoastræ cu privire la importanﬂa dezvoltærii însuøirilor
asemænætoare cu cele ale lui Hristos.

Preøedintele de misiune
• Rugaﬂi-i pe misionari sæ citeascæ una dintre cele patru Evanghelii din Noul
Testament sau 3 Nefi 11-28. Cereﬂi-le sæ sublinieze lucrurile pe care le-a fæcut
Salvatorul øi pe care pot øi ei sæ le facæ.

• Folosiﬂi stabilirea øi planificarea obiectivelor pentru a-i învæﬂa pe misionari despre
sârguinﬂæ. Arætaﬂi în ce fel sârguinﬂa în a se concentra asupra oamenilor este o
expresie a dragostei.

• În timpul interviurilor, cereﬂi-le misionarilor sæ vorbeascæ despre o însuøire pe
care ei încearcæ sæ o dezvolte.

• Într-o conferinﬂæ de zonæ, invitaﬂi-i pe misionari sæ povesteascæ despre însuøirile
asemænætoare cu cele ale lui Hristos pe care le admiræ la colegii lor.
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ACTIVITATE DESPRE ÎNSUØIRE
Citiﬂi fiecare paragraf de mai jos cu atenﬂie. Hotærâﬂi cât este de adeværatæ afirmaﬂia în cazul dumneavoastræ øi alegeﬂi cel mai potrivit ræspuns indicat în
cheia de ræspuns. Scrieﬂi ræspunsul dumneavoastræ la fiecare paragraf în jurnalul dumneavoastræ de studiu. Creøterea din punct de vedere spiritual este un proces treptat øi nimeni nu este perfect, astfel încât trebuie sæ væ aøteptaﬂi ca singur sæ væ apreciaﬂi mai bine la unele paragrafe decât la altele.

Cheie de ræspuns

1 = niciodatæ

Credinﬂæ
_____
_____
_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

1. Cred în Hristos øi Îl accept ca Salvatorul
meu. (2 Nefi 25:29)
2. Am încredere cæ Dumnezeu mæ iubeøte.
(1 Nefi 11:17)
3. Am suficientæ încredere în Dumnezeu pentru a accepta voinﬂa Lui øi pentru a face
orice îmi cere. (1 Nefi 3:7)
4. Cred cu fermitate cæ, prin ispæøirea lui
Isus Hristos, pot fi iertat de toate pæcatele
mele. (Enos 1:5-8)
5. Am suficientæ credinﬂæ în Hristos pentru
a obﬂine ræspunsuri la rugæciunile mele.
(Mosia 27:14)
6. Mæ gândesc la Salvator în timpul zilei øi
îmi aduc aminte de ceea ce a fæcut El
pentru mine. (D&L 20:77, 79)
7. Am credinﬂa necesaræ pentru a ajuta la
realizarea de lucruri bune în viaﬂa mea sau
în viaﬂa altora. (Eter 12:12)
8. Øtiu, prin puterea Duhului Sfânt, despre
Cartea lui Mormon cæ este adeværatæ.
(Moroni 10:3-5)
9. Am suficientæ credinﬂæ în Hristos pentru a
realiza orice doreøte El – chiar miracole,
dacæ este necesar. (Moroni 7:33)

Speranﬂæ
_____ 10. Una dintre cele mai mari dorinﬂe pe care
le am este aceea de a moøteni viaﬂa eternæ în împæræﬂia celestialæ a lui Dumnezeu.
(Moroni 7:41)
_____ 11. Sunt încrezætor cæ voi avea o misiune
fericitæ øi reuøitæ. (D&L 31:3-5)
_____ 12. Sunt liniøtit øi optimist cu privire la viitor.
(D&L 59:23)
_____ 13. Cred cu fermitate cæ, într-o zi, voi træi
alæturi de Dumnezeu øi cæ voi deveni
asemænætor Lui. (Eter 12:4)

Caritate øi dragoste
_____ 14. Am o dorinﬂæ sinceræ de a ajuta alte persoane sæ obﬂinæ bunæstarea øi fericirea
eternæ. (Mosia 28:3)
_____ 15. Când mæ rog, cer caritate – dragostea
puræ a lui Hristos. (Moroni 7:47-48)
_____ 16. Încerc sæ înﬂeleg sentimentele altora øi sæ
observ punctul lor de vedere. (Iuda 1:22)
_____ 17. Îi iert pe cei care m-au jignit sau care
mi-au fæcut un ræu. (Efeseni 4:32)
_____ 18. Încerc sæ-i ajut pe alﬂii când se zbat sau
când sunt descurajaﬂi. (Mosia 18:9)

2 = uneori

3 = deseori

4 = aproape întotdeauna

_____ 19. Când este potrivit, le spun altora cæ îi iubesc øi cæ mæ intereseazæ soarta lor.
(Luca 7:12-15)
_____ 20. Caut ocazii de a sluji alﬂi oameni.
(Mosia 2:17)
_____ 21. Spun lucruri pozitive despre alﬂii.
(D&L 42:27)
_____ 22. Sunt amabil øi ræbdætor cu alﬂii, chiar dacæ
sunt greu de acceptat. (Moroni 7:45)
_____ 23. Mæ bucur de realizærile altora.
(Alma 17:2-4)

Virtute
_____ 24. Am inima curatæ øi puræ. (Psalmii 24:3-4)
_____ 25. N-am dorinﬂa de a face ræu, ci de a face
bine. (Mosia 5:2)
_____ 26. Sunt o persoanæ demnæ de încredere – eu
fac ceea ce spun cæ voi face. (Alma 53:20)
_____ 27. Mæ concentrez asupra gândurilor drepte,
înælﬂætoare øi alung din mintea mea gândurile nesænætoase. (D&L 121:45)
_____ 28. Mæ pocæiesc de pæcatele mele øi mæ
stræduiesc sæ înving slæbiciunile mele.
(D&L 49:26-28)
_____ 29. Simt influenﬂa Duhului Sfânt în viaﬂa mea.
(D&L 11:12-13)

Cunoaøtere
_____ 30. Sunt încrezætor cæ înﬂeleg principiile
øi doctrinele Evangheliei restaurate.
(Eter 3:19-20)
_____ 31. Studiez scripturile zilnic. (Ioan 5:39)
_____ 32. Caut sincer sæ înﬂeleg adeværul øi sæ gæsesc ræspunsuri la întrebærile mele.
(D&L 6:7)
_____ 33. Eu primesc cunoaøtere øi îndrumare prin
Spirit. (1 Nefi 4:6)
_____ 34. Iubesc øi preﬂuiesc doctrinele øi principiile
Evangheliei. (2 Nefi 4:15)

Ræbdare
_____ 35. Aøtept cu ræbdare sæ se împlineascæ
binecuvântærile øi promisiunile Domnului.
(2 Nefi 10:17)
_____ 36. Pot sæ aøtept anumite lucruri færæ sæ
mæ supær sau sæ mæ simt frustrat.
(Romani 8:25)
_____ 37. Sunt ræbdætor øi am ræbdare îndelungatæ
faﬂæ de provocærile ce-mi stau în faﬂæ în
calitate de misionar. (Alma 17:11)
_____ 38. Sunt ræbdætor faﬂæ de greøelile øi slæbiciunile altora. (Romani 15:1)

5 = întotdeauna

_____ 39. Sunt ræbdætor cu mine însumi øi mæ
bazez pe Domnul în timp ce mæ stræduiesc sæ-mi înving slæbiciunile. (Eter 12:27)
_____ 40. Înfrunt adversitæﬂile øi nenorocirile cu calm
øi speranﬂæ. (Alma 34:40-41)

Umilinﬂæ
_____ 41. Sunt blând øi smerit în inimæ.
(Matei 11:29)
_____ 42. Mæ bazez pe Domnul pentru ajutor.
(Alma 26:12)
_____ 43. Sunt sincer recunoscætor pentru
binecuvântærile pe care le-am primit de
la Domnul. (Alma 7:23)
_____ 44. Rugæciunile mele sunt serioase øi sincere.
(Enos 1:4)
_____ 45. Apreciez îndrumarea datæ de conducætorii
sau învæﬂætorii mei. (2 Nefi 9:28)
_____ 46. Mæ stræduiesc sæ fiu supus voinﬂei
Domnului, oricare ar fi ea. (Mosia 24:15)

Sârguinﬂæ
_____ 47. Lucrez efectiv, chiar când nu acﬂionez sub
presiune sau sub supraveghere atentæ.
(D&L 58:26-27)
_____ 48. Îmi concentrez eforturile asupra celor mai
importante lucruri. (Matei 23:23)
_____ 49. Mæ rog singur cel puﬂin de douæ ori pe zi.
(Alma 34:18-27)
_____ 50. Îmi concentrez gândurile asupra chemærii
mele ca misionar. (D&L 4:2, 5)
_____ 51. Stabilesc obiective øi întocmesc planuri
cu regularitate. (D&L 88:119)
_____ 52. Lucrez din greu pânæ când sarcina este
îndeplinitæ cu succes. (D&L 10:4)
_____ 53. Gæsesc bucurie øi satisfacﬂie în munca
mea. (Alma 36:24-25)

Supunere
_____ 54. Când mæ rog, eu cer putere sæ rezist
tentaﬂiei øi sæ fac ceea ce este drept.
(3 Nefi 18:15)
_____ 55. Eu respect poruncile care sunt necesare
pentru a fi demn de a avea o recomandare de intrare în templu. (D&L 97:8)
_____ 56. Mæ supun de bunæ voie regulilor misiunii
øi urmez sfatul conducætorilor mei.
(Evrei 13:17)
_____ 57. Mæ stræduiesc sæ træiesc conform legilor
øi principiilor Evangheliei. (D&L 41:5)
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Cum pot sæ învæﬂ
mai bine limba
vorbitæ în misiunea
în care slujesc?

Note

Luaﬂi în considerare
• De ce trebuie sæ-mi îmbunætæﬂesc continuu modul de exprimare?
• Cum pot sæ-mi îmbunætæﬂesc priceperea de a vorbi øi de a propovædui în limba vorbitæ în
misiunea în care slujesc?
• Cum pot sæ obﬂin darul de a vorbi în alte limbi?

Pregætiﬂi-væ din punct de vedere spiritual
omnul a declarat: „Fiecare om sæ audæ plenitudinea Evangheliei în propria limbæ øi
în limbajul lui propriu prin aceia care sunt rânduiﬂi la aceastæ putere“ (D&L 90:11).
Întæriﬂi-væ mærturia dumneavoastræ personalæ pentru a conferi putere de convertire
cuvintelor dumneavoastræ. În primul rând, studiaﬂi doctrinele øi lecﬂiile în limba
dumneavoastræ maternæ. Înﬂelegerea lor væ va întæri mærturia øi capacitatea de a
propovædui øi de a mærturisi cu convingere. Dupæ aceea, sub îndrumarea Spiritului,
puteﬂi învæﬂa sæ exprimaﬂi mesajul restaurærii în limba vorbitæ în misiunea în care slujiﬂi.
Mai jos, sunt menﬂionate cæile prin care puteﬂi sæ væ întæriﬂi credinﬂa cæ Domnul væ va
ajuta sæ propovæduiﬂi øi sæ mærturisiﬂi în limba vorbitæ în misiunea în care slujiﬂi:
• recunoaøteﬂi cæ aﬂi fost chemaﬂi de Dumnezeu printr-un profet;
• træiﬂi astfel încât sæ fiﬂi demni de toværæøia Duhului Sfânt;
• fiﬂi supuøi faﬂæ de porunci øi faﬂæ de standardele misionare;

Foto: GettyImages.com. Reproducerea interzisæ.
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• rugaﬂi-væ sincer pentru îndrumare divinæ;
• studiaﬂi, exersaﬂi øi folosiﬂi în fiecare zi limba vorbitæ în misiunea în care slujiﬂi.

Fiﬂi dedicaﬂi øi sârguincioøi
Pentru a învæﬂa sæ propovæduiﬂi eficient în limba vorbitæ în misiunea în care slujiﬂi este
necesar un efort sârguincios. Nu fiﬂi surprinøi dacæ sarcina pare grea la început. Învæﬂarea
unei limbi necesitæ timp. Fiﬂi ræbdætori cu dumneavoastræ înøivæ. Cæutaﬂi ajutorul
colegului, al membrilor Bisericii, al simpatizanﬂilor øi al celorlalﬂi misionari.
Nu încetaﬂi sæ væ perfecﬂionaﬂi exprimarea în limba respectivæ, dupæ ce oamenii încep
sæ væ înﬂeleagæ. Pe mæsuræ ce abilitatea dumneavoastræ de a vorbi limba respectivæ creøte,
oamenii vor asculta mai mult ceea ce spuneﬂi decât modul cum spuneﬂi. Veﬂi fi mai puﬂin
îngrijoraﬂi de felul în care transmiteﬂi sentimentele care sunt în inima dumneavoastræ.
Veﬂi putea ræspunde mai bine nevoilor simpatizanﬂilor øi îndemnurilor Spiritului.
Stræduiﬂi-væ sæ væ perfecﬂionaﬂi cunoøtinﬂele de limbæ pe tot parcursul misiunii øi dupæ
ce væ întoarceﬂi acasæ la sfârøitul misiunii dumneavoastræ. Domnul v-a ajutat mult sæ
învæﬂaﬂi o limbæ stræinæ øi este posibil ca El sæ plænuiascæ sæ se foloseascæ de cunoøtinﬂele
dumneavoastræ în limba respectivæ mai târziu în viaﬂa dumneavoastræ. Elder Jeffrey R.
Holland a explicat: „Noi... speræm cæ fiecare misionar care învaﬂæ o nouæ limbæ pentru
prozelitism o va stæpâni din toate punctele de vedere posibile... Øi când faceﬂi aøa,
aptitudinile dumneavoastræ de prozelitism øi de mærturisire se vor îmbunætæﬂi. Veﬂi fi mai
bine primiﬂi de simpatizanﬂii dumneavoastræ øi îi veﬂi impresiona spiritual mai mult... Nu
væ mulﬂumiﬂi numai cu vocabularul de bazæ care este necesar misionarilor. Stræduiﬂi-væ sæ
învæﬂaﬂi tot ceea ce puteﬂi în acea limbæ øi veﬂi avea acces mai mare la inimile oamenilor“
(transmisia prin satelit a adunærii de pregætire a misionarilor, aug. 1998).
Nu sunteﬂi singuri când învæﬂaﬂi limba vorbitæ în misiunea în care slujiﬂi. Ori de câte
ori Domnul dæ o poruncæ, El pregæteøte o cale pentru îndeplinirea ei (vezi 1 Nefi 3:7).
Cæutaﬂi ajutorul Sæu. Fiﬂi dedicaﬂi studiului dumneavoastræ. Cu timpul, veﬂi dobândi
abilitatea de a vorbi limba respectivæ pentru a væ îndeplini obiectivul ca misionar.

Învæﬂaﬂi limba englezæ
Dacæ nu vorbiﬂi limba englezæ, ar trebui sæ o studiaﬂi în calitate de misionar. Aceasta
væ va binecuvânta în timpul misiunii øi pe parcursul întregii vieﬂi. Cunoaøterea limbii
engleze væ va da posibilitatea sæ ajutaﬂi la clædirea împæræﬂiei Domnului øi pe alte cæi
øi va fi o binecuvântare pentru dumneavoastræ øi pentru familia dumneavoastræ.
Multe dintre sugestiile care se gæsesc în acest capitol væ vor ajuta. Concentraﬂi-væ în
special asupra urmætoarelor:
• stabiliﬂi ca obiectiv desfæøurarea în limba englezæ a dialogului cu colegul dumneavoastræ. În cazul în care colegul dumneavoastræ øtie deja limba englezæ øi încearcæ sæ
înveﬂe limba dumneavoastræ, puteﬂi alege sæ vorbiﬂi limba englezæ în apartament øi
limba vorbitæ în misiunea în care slujiﬂi când ieøiﬂi afaræ;
• împreunæ cu colegul, citiﬂi din Cartea lui Mormon în limba englezæ. Puteﬂi alege,
de asemenea, sæ alternaﬂi: citiﬂi un verset în limba englezæ øi, dupæ aceea, colegul
dumneavoastræ sæ citeascæ un verset în limba vorbitæ în misiunea în care slujiﬂi.
Corectaﬂi-væ unul altuia pronunﬂia øi intonaﬂia;
• rugaﬂi-l pe preøedintele de misiune sæ væ dea o carte de gramaticæ simplæ a limbii
engleze, dacæ nu aveﬂi deja una.

136

7 Învæﬂaﬂi limba

Principiile învæﬂærii unei limbi

Note

Aceastæ secﬂiune descrie principii care sæ væ ajute sæ studiaﬂi øi sæ învæﬂaﬂi limba mai eficient.
• Asumaﬂi-væ responsabilitatea. Periodic, stabiliﬂi obiectivul privind învæﬂarea limbii øi
planul de studiu sau adaptaﬂi-le pe cele pe care le aveﬂi deja. Stræduiﬂi-væ sæ folosiﬂi
limba respectivæ în orice ocazie.
• Faceﬂi ca studiul dumneavoastræ sæ fie util. Întrebaﬂi-væ: De ce studiez aceasta? Cum mæ
va ajuta sæ comunic mai bine? Asociaﬂi ceea ce studiaﬂi cu situaﬂii reale de viaﬂæ øi cu
activitæﬂi zilnice. Studiaﬂi pærﬂi din limba respectivæ, care væ vor ajuta sæ spuneﬂi ceea
ce doriﬂi. De exemplu, dacæ este o poveste din scripturi pe care vreﬂi sæ o includeﬂi
când propovæduiﬂi, învæﬂaﬂi vocabularul øi gramatica necesaræ pentru a o relata.
• Cæutaﬂi sæ comunicaﬂi. Cæutaﬂi sæ gæsiﬂi un echilibru potrivit între studierea gramaticii
øi a structurii limbii øi învæﬂarea prin activitæﬂile dumneavoastræ zilnice. Nu existæ
nici un înlocuitor al conversaﬂiei cu vorbitori nativi ai limbii.
• Învæﬂaﬂi temeinic concepte noi. Veﬂi putea sæ væ amintiﬂi øi sæ folosiﬂi eficient principiile
limbii, dacæ recapitulaﬂi des ceea ce aﬂi studiat øi dacæ exersaﬂi din nou în situaﬂii noi.

Întocmiﬂi un plan pentru studierea limbii
Un plan pentru studierea limbii îi ajutæ atât pe noii misionari, cât øi pe cei
experimentaﬂi sæ se concentreze asupra a ceea ce au de fæcut în fiecare zi pentru a-øi
îmbunætæﬂi aptitudinea de a vorbi limba misiunii în care slujesc. Planul va include ceea
ce veﬂi face în orele destinate studierii limbii øi ceea ce veﬂi face pe parcursul zilei.
Dupæ cum este nevoie, folosiﬂi o parte din timpul afectat studierii limbii pentru a
întocmi sau a adapta planul dumneavoastræ de studiu. Dupæ aceea, în fiecare dimineaﬂæ,
în timpul alocat studierii limbii, învæﬂaﬂi vocabularul necesar pentru activitæﬂile zilei.
Urmætoarele indicaﬂii væ vor ajuta la întocmirea propriului plan de învæﬂare a limbii.
1. Stabiliﬂi obiective. Obiectivele zilnice øi sæptæmânale væ vor ajuta sæ învæﬂaﬂi limba vorbitæ
în misiunea în care slujiﬂi. Concentraﬂi-væ asupra obiectivelor privind îmbunætæﬂirea
abilitæﬂii dumneavoastræ de a comunica øi de a propovædui în timpul activitæﬂilor
programate, cum ar fi întâlniri pentru propovæduire, ocazii pentru gæsirea de noi
simpatizanﬂi øi adunæri ale consiliului episcopiei. Analizaﬂi progresul dumneavoastræ în
îndeplinirea obiectivelor privind însuøirea limbii. Întrebaﬂi-væ ce aﬂi putea face pentru a
comunica cu mai multæ claritate øi cu putere mai mare în timpul activitæﬂilor planificate.
2. Alegeﬂi mijloacele pe care sæ le folosiﬂi.
Analizaﬂi urmætoarele mijloace pentru
învæﬂarea limbii øi hotærâﬂi pe care le
puteﬂi folosi pentru îndeplinirea
obiectivelor dumneavoastræ:
• lucrærile canonice în limba vorbitæ în
misiunea în care slujiﬂi;
• lecﬂiile în limba vorbitæ în misiunea în
care slujiﬂi;
• un dicﬂionar de buzunar;
• o carte micæ de gramaticæ;
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• materiale referitoare la limba respectivæ de la CPM;
• cartonaøe pentru notiﬂe;
• un carnet de buzunar;
• alte materiale ale Bisericii în limba misiunii în care slujiﬂi.
3. Memoraﬂi cuvinte øi expresii. Gæsiﬂi cuvinte øi expresii care væ vor ajuta la îndeplinirea
obiectivelor dumneavoastræ. Planul dumneavoastræ de studiere a limbii poate include
urmætoarele idei:
• gæsiﬂi cuvinte øi expresii în lecﬂiile, broøurile, scripturile øi în alte publicaﬂii ale Bisericii,
pe care sæ le puteﬂi folosi în propovæduire;
• consemnaﬂi într-un caiet cuvinte sau expresii pe care nu le cunoaøteﬂi. Purtaﬂi la
dumneavoastræ un mic dicﬂionar øi cæutaﬂi aceste cuvinte;
• purtaﬂi la dumneavoastræ cartonaøe pentru notiﬂe pe care sæ le studiaﬂi în timpul zilei.
Scrieﬂi un cuvânt sau o expresie pe o parte øi definiﬂia pe cealaltæ parte. Puneﬂi deoparte
cuvintele pe care le-aﬂi învæﬂat. Învæﬂaﬂi cuvintele ræmase pânæ când le øtiﬂi pe toate;
• folosiﬂi cuvinte øi expresii noi în propoziﬂii în timpul studiului personal, în timpul
propovæduirii øi de-a lungul zilei;
• exersaﬂi modul de pronunﬂie spunând noile cuvinte øi expresii cu glas tare;
• memoraﬂi scripturile de bazæ în limba misiunii în care slujiﬂi;
• memoraﬂi propoziﬂii simple, din lecﬂii sau din broøuri, care transmit principiile cheie
ale Evangheliei. Cæutaﬂi ale moduri de a exprima aceste idei.
4. Învæﬂaﬂi gramatica. Folosiﬂi mijloacele dumneavoastræ de învæﬂare a limbii pentru a
identifica principiile gramaticale care væ vor ajuta sæ væ îndepliniﬂi obiectivele. Dacæ este
nevoie, cereﬂi ajutorul colegului dumneavoastræ, al unui misionar experimentat sau al
unui membru al Bisericii. Luaﬂi în considerare includerea unora dintre urmætoarele idei:
• folosiﬂi manualul de gramaticæ pe care l-aﬂi primit de la CPM sau un manual aprobat
de preøedintele misiunii dumneavoastræ pentru a væ ajuta sæ înﬂelegeﬂi gramatica øi
alcætuirea propoziﬂiilor gæsite în lecﬂii, în broøuri øi în scripturi;
• pregætiﬂi propoziﬂii pe care sæ le folosiﬂi în activitæﬂile dumneavoastræ planificate øi care
sæ aplice aceste principii de gramaticæ. Exersaﬂi, vorbind øi scriind propoziﬂiile;
• fiﬂi atenﬂi la ordinea cuvintelor în frazæ øi la cuvintele øi pærﬂile de vorbire (substantive,
verbe, adjective etc.);
• cæutaﬂi ocazii pentru a exersa øi a aplica gramatica pe care o studiaﬂi în fiecare zi.
5. Ascultaﬂi Aveﬂi în vedere urmætoarele:
• ascultaﬂi-i cu atenﬂie pe cei care sunt vorbitori nativi ai limbii. Imitaﬂi ceea ce auziﬂi;
• când auziﬂi ceva ce nu înﬂelegeﬂi, notaﬂi øi aflaﬂi ce înseamnæ. Exersaﬂi, folosind
vocabularul sau modele de alcætuire a propoziﬂiilor;
• când ascultaﬂi, identificaﬂi cuvinte øi modele de alcætuire a propoziﬂiilor pe care le-aﬂi
învæﬂat recent;
• când auziﬂi o expresie exprimatæ în mod diferit de felul în care aﬂi fi folosit-o, scrieﬂi-o
øi exersaﬂi-o. Totuøi, în calitate de slujitor al Domnului, folosiﬂi întotdeauna o exprimare
adecvatæ, nu jargon; .
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• întocmiﬂi o listæ cu lucrurile pe care vi le pot spune oameni în timpul activitæﬂilor
planificate de dumneavoastræ. Cæutaﬂi în dicﬂionar cuvinte øi expresii asociate cu
aceste ræspunsuri. Planificaﬂi øi exersaﬂi metode prin care sæ puteﬂi ræspunde.

Note

6. Perfecﬂionaﬂi-væ abilitatea de a scrie øi de a citi. Citiﬂi Cartea lui Mormon în limba vorbitæ
în misiunea în care slujiﬂi pentru a învæﬂa cuvinte øi expresii øi pentru a exersa gramatica,
pronunﬂia øi fluenﬂa. În studierea limbii, folosirea scripturilor reprezintæ o mare putere.
De asemenea, luaﬂi în considerare urmætoarele idei:
• învæﬂaﬂi sæ citiﬂi øi sæ scrieﬂi alfabetul, literele de mânæ sau caracterele limbii respective.
Pentru sistemele de scriere bazate pe caractere, concentraﬂi-væ asupra aptitudinii de a
citi, cum ar fi citirea scripturilor, care væ va ajuta când propovæduiﬂi;
• citiﬂi cu glas tare din Cartea lui Mormon, din alte scripturi sau din revistele Bisericii
în limba vorbitæ în misiunea în care slujiﬂi. Acordaﬂi atenﬂie cuvintelor, expresiilor øi
aspectelor gramaticale care sunt mai puﬂin cunoscute. Dacæ nu înﬂelegeﬂi un cuvânt,
încercaﬂi sæ-i înﬂelegeﬂi sensul din contextul pasajului înainte de a cæuta în dicﬂionar.
Adæugaﬂi cuvântul pe cartonaøele pentru notiﬂe. Dacæ este necesar, folosiﬂi scripturile
în limba dumneavoastræ maternæ øi în limba vorbitæ în misiunea în care slujiﬂi,
punându-le una lângæ alta;
• cereﬂi cuiva sæ væ înveﬂe øi sæ væ ajute cu pronunﬂia, intonaﬂia øi cu pauzele în
timp ce citiﬂi;
• exersaﬂi scrierea în limba vorbitæ în misiunea în care slujiﬂi – de exemplu, bilete cu
însemnæri personale øi lucruri care nu trebuie uitate, scrisori, bilete de mulﬂumire øi
de încurajare. Scrieﬂi mærturia dumneavoastræ pe exemplare ale Cærﬂii lui Mormon
pe care le distribuiﬂi.
7. Cereﬂi altora sæ væ ajute. Luaﬂi în considerare includerea urmætoarelor idei:
• în cazul în care colegul
dumneavoastræ este un vorbitor nativ
al limbii respective, folosiﬂi avantajul
acestei mari ocazii adresându-i
frecvent întrebæri øi cerând explicaﬂii;
• cereﬂi-le colegului dumneavoastræ øi
vorbitorilor nativi ai limbii sæ væ
corecteze øi sæ væ sugereze cæi prin
care sæ væ îmbogæﬂiﬂi cunoøtinﬂele de
limbæ. Dacæ folosesc un cuvânt pe
care nu îl înﬂelegeﬂi, rugaﬂi-i sæ vi-l
defineascæ. Copiii øi bunicii sunt
deseori doritori sæ ajute;
• rugaﬂi-i pe cei cærora le propovæduiﬂi sæ væ ajute. Explicaﬂi: „Învæﬂ limba
dumneavoastræ. Væ rog sæ mæ ajutaﬂi. Dacæ nu reuøesc sæ gæsesc un cuvânt, væ rog
sæ mæ ajutaﬂi sæ-l exprim“;
• nu ezitaﬂi sæ cereﬂi ajutor pentru un anume lucru: „Cum spuneﬂi
?“. „Cum
pronunﬂaﬂi
?“. „Ce înseamnæ
?“. „Væ rog, vreﬂi sæ repetaﬂi?“.
Scrieﬂi ræspunsurile øi studiaﬂi-le.
• rugaﬂi-i pe membri Bisericii sæ væ adreseze întrebæri de pe cartonaøele pentru notiﬂe sau
de pe listele de cuvinte øi sæ væ ajute când citiﬂi scripturile cu glas tare.
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8. Evaluaﬂi øi revizuiﬂi planul dumneavoastræ de studiu. Analizaﬂi planul dumneavoastræ de
studiu în fiecare sæptæmânæ pentru a evalua dacæ væ ajutæ sæ învæﬂaﬂi limba. Rugaﬂi-i pe
colegul dumneavoastræ øi pe conducætorii misiunii sæ propunæ domeniile în care trebuie
aduse îmbunætæﬂiri.
Folosiﬂi limba vorbitæ în misiunea în care slujiﬂi, în toate ocaziile. Vorbiﬂi limba
respectivæ cu colegul dumneavoastræ cât mai mult cu putinﬂæ, în cursul zilei. Rugaﬂi-væ
în aceastæ limbæ atât în particular, cât øi în public pentru a învæﬂa exprimarea potrivitæ
pentru rugæciune øi pentru a învæﬂa sæ spuneﬂi ceea ce este în inima dumneavoastræ.
Nu fiﬂi speriaﬂi cæ veﬂi face greøeli. Fiecare persoanæ care învaﬂæ o limbæ nouæ face
greøeli. Oamenii vor înﬂelege øi vor aprecia eforturile dumneavoastræ de a învæﬂa limba
lor. Memorarea de expresii øi de scripturi væ va ajuta sæ evitaﬂi greøelile, dar nu trebuie sæ
folosiﬂi memoræri foarte lungi sau sæ vorbiﬂi numai dupæ notiﬂe pentru a evita greøelile.
Activitate: Studiul personal
Folosind indicaﬂiile menﬂionate mai sus, întocmiﬂi un plan de studiu. Analizaﬂi planul cu colegul
dumneavoastræ sau cu un conducætor al misiunii.

Învæﬂaﬂi cu colegul dumneavoastræ
Ajutaﬂi-væ colegii sæ reuøeascæ øi sæ dobândeascæ încredere în faptul cæ vor învæﬂa
limba cât mai repede posibil. Læudaﬂi-i sincer øi frecvent pe colegii dumneavoastræ øi pe
alﬂi misionari pentru progresul pe care-l fac. Fiﬂi delicaﬂi øi nu spuneﬂi sau nu faceﬂi ceva
care ar putea sæ le slæbeascæ încrederea, dar nu-i protejaﬂi atât de mult încât sæ nu înveﬂe.
Nu væ reﬂineﬂi sæ ajutaﬂi când este nevoie. Daﬂi-le ocazii multe pentru a propovædui øi a
mærturisi cu succes. Luaﬂi în considerare urmætoarele idei pentru a învæﬂa cu colegii:
• învæﬂaﬂi-væ unul pe altul gramatica øi cuvintele pe care le-aﬂi învæﬂat fiecare;
• exersaﬂi, propovæduind în limba vorbitæ în misiunea în care slujiﬂi. La început, noii
misionari pot propovædui foarte simplu, pot împærtæøi o mærturie simplæ øi pot
expune scripturi pe care le-au memorat. Pe mæsuræ ce încrederea øi abilitatea lor
cresc, ei vor putea sæ participe mai mult atunci când propovæduiﬂi simpatizanﬂilor;
• exersaﬂi, folosind limba respectivæ pentru a comunica în situaﬂii obiønuite pe
perioada misiunii;
• daﬂi-væ unul altuia, cu blândeﬂe, ræspunsuri simple øi practice. De asemenea, este
important sæ primiﬂi explicaﬂii færæ sæ væ simﬂiﬂi ofensaﬂi.
Observaﬂi felul în care un misionar mai experimentat l-a ajutat pe colegul lui în
urmætoarea relatare adeværatæ.
Tocmai ajunsesem în cea de-a doua zonæ, când colegul meu mi-a spus cæ era rândul meu sæ prezint
gândul spiritual la o cinæ programatæ. Am fost mai mult decât doar puﬂin speriat. Primul meu coleg
fusese totdeauna fericit sæ propovæduiascæ øi eu eram obiønuit sæ prezint mica mea parte a lecﬂiei øi,
dupæ aceea, ascultam în timp ce el prezenta øi ræspundea tuturor întrebærilor.
Am încercat sæ-l conving pe colegul meu cæ el ar trebui sæ prezinte gândul spiritual, dar el m-a
încurajat sæ accept îndatorirea. Am exersat cu ajutorul lui.
Când a sosit momentul, mi-am deschis scripturile øi am citit din 3 Nefi 5 øi 7. M-am încurcat, dar
am reuøit sæ explic de ce am simﬂit cæ pasajele alese de mine erau importante øi am simﬂit o uøurare
când am încheiat. Când s-a adresat o întrebare, m-am uitat la colegul meu aøteptând un ræspuns, dar
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el n-a deschis gura. În acea clipæ, m-am mirat singur când am oferit un ræspuns într-o francezæ
inteligibilæ. Am fost øi mai mirat de faptul cæ membrul Bisericii nu pærea sæ-øi fi dat seama cæ eram
nesigur de capacitatea mea de comunicare. Am câøtigat încredere øi mi-am dat seama cæ franceza mea
era mai bunæ decât crezusem eu.
Sæptæmânile au trecut, iar colegul meu a continuat sæ mæ lase sæ propovæduiesc – chiar când nu
gândeam cæ o pot face, chiar când el probabil se întreba dacæ pot sæ o fac. Øi deoarece m-a încurajat sæ
vorbesc, sæ ascult øi sæ propovæduiesc, aptitudinile mele de exprimare au început sæ progreseze øi am
simﬂit cæ am devenit un instrument al Tatælui nostru Ceresc în loc sæ fiu doar un alt coleg tæcut al
unui elder.

Note

Activitate: Studiul personal sau împreunæ cu colegul
• Dacæ aveﬂi un nou coleg misionar, cum puteﬂi sæ-l ajutaﬂi mai bine sæ înveﬂe limba?
• Dacæ sunteﬂi misionar nou, ce fel de ajutor aﬂi cere de la colegul dumneavoastræ care
are vechime mai mare?

Învæﬂarea limbii øi însuøirea informaﬂiilor despre culturæ
Cultura øi limba sunt strâns legate. Înﬂelegerea culturii væ va ajuta sæ înﬂelegeﬂi de ce
limba este folositæ aøa cum este. Stræduiﬂi-væ sæ înﬂelegeﬂi cultura poporului astfel încât sæ
puteﬂi comunica aspectele unice ale mesajului restaurærii într-un fel care sæ fie clar pentru
oamenii acelui popor.
Unul dintre lucrurile importante pe care le puteﬂi face pentru a câøtiga încrederea øi
dragostea oamenilor este acela de a îmbræﬂiøa cultura lor pe cæi adecvate. Mulﬂi misionari
importanﬂi au fæcut astfel (vezi 1 Corinteni 9:20-23). Cæutaﬂi sæ-i faceﬂi pe oameni sæ se
simtæ bine alæturi de dumneavoastræ øi sæ înﬂeleagæ limba vorbitæ de dumneavoastræ.
Activitate: Studiul personal sau împreunæ cu colegul
• Imaginaﬂi-væ cæ slujiﬂi într-o misiune în Asia. Væ pregætiﬂi sæ propovæduiﬂi cuiva despre
înviere øi øtiﬂi cæ budiøtii cred în reîncarnare. Cum veﬂi propovædui despre înviere astfel
încât simpatizantul sæ înﬂeleagæ cæ aceastæ doctrinæ diferæ în mod distinct de reîncarnare?
Ce cuvinte øi expresii este nevoie sæ învæﬂaﬂi pentru a îndeplini aceastæ îndatorire?
• Gândiﬂi-væ la nivelul cultural øi cunoøtinﬂele religioase al oamenilor cærora le propovæduiﬂi.
Identificaﬂi un aspect al acestui nivel sau al acestor cunoøtinﬂe care i-ar putea conduce la
înﬂelegerea greøitæ a doctrinelor Evangheliei. Planificaﬂi cæile prin care sæ propovæduiﬂi clar
aceste doctrine.

Darul de a vorbi în alte limbi
Cæutaﬂi darurile Spiritului, inclusiv darul de a vorbi în alte limbi øi de a interpreta
limbile. Mai mult decât orice altceva, acesta væ va ajuta sæ vorbiﬂi øi sæ înﬂelegeﬂi limba
vorbitæ de oameni în misiunea în care slujiﬂi. Acest dar nu îl veﬂi obﬂine færæ efort din
partea dumneavoastræ; este nevoie sæ-l cæutaﬂi neobosiﬂi. Când cæutaﬂi darul de a vorbi în
alte limbi trebuie sæ munciﬂi, sæ væ stræduiﬂi øi sæ faceﬂi tot ceea ce puteﬂi pentru a învæﬂa
limba respectivæ. Fiﬂi încrezætori cæ Spiritul væ va ajuta pe mæsuræ ce træiﬂi aøa cum
trebuie øi depuneﬂi toate eforturile. Aveﬂi credinﬂa cæ puteﬂi avea darul de a vorbi în
alte limbi în cel mai adeværat øi complet sens.

141

7 Învæﬂaﬂi limba
Note

Când aveﬂi sentimentul cæ nu reuøiﬂi sæ væ exprimaﬂi atât de clar pe cât doriﬂi, amintiﬂi-væ cæ Spiritul poate vorbi inimilor tuturor copiilor lui Dumnezeu. Preøedintele Thomas
S. Monson ne-a învæﬂat: „Existæ o singuræ limbæ... care este comunæ tuturor misionarilor –
limba Spiritului. Ea nu se învaﬂæ din texte de cærﬂi scrise de oameni cu educaﬂie aleasæ,
nici nu este dobânditæ prin citit øi prin memorare. Limba Spiritului vine la acela care
cautæ din toatæ inima lui sæ-L cunoascæ pe Dumnezeu øi care ﬂine poruncile Sale divine.
Competenﬂa în aceastæ limbæ îi permite sæ rupæ barierele, sæ învingæ obstacolele øi sæ
impresioneze inima umanæ“ („The Spirit Giveth Life“, Ensign, iunie 1997, pag. 2).
Aduceﬂi-væ aminte
• Studiaﬂi doctrinele øi lecﬂiile pe care le propovæduiﬂi, în primul rând, în limba dumneavoastræ
maternæ.
• Învæﬂaﬂi sæ exprimaﬂi aceste doctrine øi sentimentele dumneavoastræ despre ele în limba
vorbitæ în misiunea în care slujiﬂi.
• Întocmiﬂi un plan de studiere a limbii respective øi încercaﬂi, periodic, noi idei în timp ce
cæutaﬂi sæ væ perfecﬂionaﬂi exprimarea în limba vorbitæ în misiunea în care slujiﬂii.
• Cæutaﬂi îndrumarea Spiritului pentru a væ ajuta sæ înﬂelegeﬂi øi sæ comunicaﬂi cu oamenii
din misiunea dumneavoastræ.
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Idei pentru studiu øi aplicaﬂii

Note

Studiul personal
• Revedeﬂi propunerile din acest capitol. Identificaﬂi o propunere pe care nu aﬂi
încercat-o încæ øi stabiliﬂi-væ ca obiectiv sæ o încercaﬂi în urmætoarele câteva zile.

• La urmætoarea dumneavoastræ adunare de district, întrebaﬂi un misionar
experimentat, care stæpâneøte bine limba, ce a fæcut pentru a învæﬂa limba
respectivæ.

• Citiﬂi øi discutaﬂi urmætoarele afirmaﬂii ale elderului Richard G. Scott: „Acolo unde...
tradiﬂiile øi obiceiurile naﬂionale vin în conflict cu învæﬂæturile lui Dumnezeu, læsaﬂi-le
deoparte. Acolo unde tradiﬂiile øi obiceiurile sunt în armonie cu învæﬂæturile Sale, ele
trebuie preﬂuite“ („Removing Barriers to Happiness“, Ensign, mai 1998, pag. 87).
Gândiﬂi-væ la modurile în care cultura zonei în care slujiﬂi se deosebeøte de a
dumneavoastræ. Întocmiﬂi o listæ cu diferenﬂe. Dupæ aceea, øtergeﬂi pe cele care vin
în conflict cu învæﬂæturile Evangheliei. Luaﬂi în considerare pe fiecare dintre cele
ræmase øi gândiﬂi-væ cum puteﬂi sæ væ însuøiﬂi aceste obiceiuri.

• Întocmiﬂi un plan de studiu pentru a væ pregæti sæ faceﬂi unul dintre lucrurile
urmætoare în limba vorbitæ în misiunea în care slujiﬂi:

– istorisiﬂi povestirea lui Joseph Smith;
– rezumaﬂi 3 Nefi 11;
– rezumaﬂi Alma 32;
– istorisiﬂi povestirea despre Nefi øi plæcile de aramæ (vezi 1 Nefi 3-5);
– explicaﬂi dispensaﬂiile;
– împærtæøiﬂi o experienﬂæ personalæ.
• Pregætiﬂi cartonaøe pentru cuvintele, din una dintre lecﬂii, pe care nu le cunoaøteﬂi.
Purtaﬂi-le la dumneavoastræ pânæ când le-aﬂi învæﬂat pe toate.

Studiul împreunæ cu colegul
• Exersaﬂi, propovæduind unul altuia lecﬂiile misionare în limba vorbitæ în misiunea în
care slujiﬂi.

• Cereﬂi-i colegului dumneavoastræ sæ asculte pronunﬂia dumneavoastræ øi sæ væ
ajute sæ o îmbunætæﬂiﬂi.

• Alegeﬂi povestirile sau pasajele din scripturi pe care doriﬂi sæ le folosiﬂi când
propovæduiﬂi. Exersaﬂi, rezumându-le cu propriile dumneavoastræ cuvinte.

• Revedeﬂi ideile din acest capitol. Discutaﬂi care dintre sugestii le puteﬂi folosi în
studiul împreunæ cu colegul în timpul urmætoarei sæptæmâni.

• Dacæ instruiﬂi un nou misionar, ﬂineﬂi seama de situaﬂiile în care colegul
dumneavoastræ nu se face înﬂeles. Întocmiﬂi o listæ în care treceﬂi cuvinte,
expresii sau noﬂiuni de gramaticæ relevante, care îl vor ajuta pe colegul
dumneavoastræ. Explicaﬂi øi exersaﬂi cum sæ folosiﬂi ceea ce este pe listæ în
activitæﬂile planificate sæ aibæ loc în curând.

Adunæri de district øi conferinﬂe de zonæ
• Invitaﬂi vorbitori nativi la adunare. Aranjaﬂi ca misionarii sæ le propovæduiascæ în
grupuri mici. Rugaﬂi-i pe vorbitorii nativi sæ ia notiﬂe øi sæ ofere explicaﬂii despre
modul de exprimare al misionarilor.
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Note

• Desemnaﬂi din timp unul sau doi misionari care sæ povesteascæ despre succesul
pe care l-au avut în studierea limbii. Cereﬂi-le sæ împærtæøeascæ ideile lor.

• Desemnaﬂi un misionar experimentat sæ prezinte pe scurt o parte a limbii respective
care este, de obicei, grea pentru misionari. Prezentaﬂi exemple de bunæ întrebuinﬂare
a cuvintelor în anumite contexte øi cereﬂi misionarilor sæ le exerseze.

• Cereﬂi-le misionarilor originari din ﬂara respectivæ sæ împærtæøeascæ puncte de
vedere folositoare.

Preøedintele de misiune
• Periodic, intervievaﬂi misionarii în limba pe care o învaﬂæ.
• Rugaﬂi-i pe conducætorii locali ai preoﬂiei sæ væ prezinte idei despre felul în care
misionarii îøi pot îmbunætæﬂi modul de exprimare.

• Identificaﬂi cele mai obiønuite greøeli fæcute de cætre misionarii care învaﬂæ limba
vorbitæ în misiunea în care slujesc. Daﬂi instrucﬂiuni la conferinﬂa de zonæ pentru
corectarea acestor greøeli.

• Învæﬂaﬂi-i pe misionari doctrina despre darurile spirituale.
• Fiﬂi atenﬂi la misionarii dumneavoastræ, când propovæduiesc în limba pe care
au învæﬂat-o.

• Cæutaﬂi ocazii pentru a folosi limba respectivæ cu misionarii dumneavoastræ.
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Cum sæ folosesc timpul
în mod înﬂelept?

Note

Luaﬂi în considerare
• Cum mæ pot ajuta obiectivele sæ fiu un misionar mai eficient?
• Care trebuie sæ fie ﬂinta obiectivelor mele?
• Care sunt mijloacele de planificare øi resursele mele øi cum le folosesc?
• De ce este importantæ cartea zonei?
• Cum organizez întrunirile de planificare zilnice øi sæptæmânale?
• Cum pot sæ øtiu dacæ obiectivele øi planurile mele ajutæ la înaintarea lucrærii Domnului?

D

umneavoastræ sunteﬂi numiﬂi sæ împliniﬂi lucrarea Domnului într-o anumitæ zonæ.
El vrea sæ vegheaﬂi asupra zonei dumneavoastræ cu dragoste øi cu mare grijæ.
Obiectivul dumneavoastræ este de a-i ajuta pe alﬂii sæ vinæ la El prin botez øi confirmare.
Faceﬂi tot ceea ce puteﬂi pentru a læsa zona dumneavoastræ mai puternicæ decât aﬂi gæsit-o.
Obiectivele cu utilitate øi planurile întocmite cu grijæ væ vor ajuta sæ îndepliniﬂi ceea ce
Domnul cere de la dumneavoastræ. Când væ îngrijiﬂi de persoanele din zona dumneavoastræ,
veﬂi fi ræspunzætori faﬂæ de El øi faﬂæ de conducætorii misiunii dumneavoastræ.
Scrisoarea dumneavoastræ de chemare în misiune spune: „Se aøteaptæ, de asemenea, din
partea dumneavoastræ sæ væ devotaﬂi tot timpul øi toatæ atenﬂia slujirii Domnului, læsând
în urma dumneavoastræ toate celelalte treburi personale. Pe mæsuræ ce faceﬂi aceste lucruri, Domnul væ va binecuvânta øi veﬂi deveni un avocat øi un mesager eficient al adeværului. Avem toatæ încrederea în dumneavoastræ øi ne rugæm ca Domnul sæ væ ajute sæ îndepliniﬂi îndatoririle ce væ revin în împlinirea acestei sacre responsabilitæﬂi“. Acest capitol
væ va ajuta sæ aflaﬂi în ce fel stabilirea de obiective, planificarea øi responsabilitatea pot ajuta multe persoane sæ primeascæ Evanghelia restauratæ.
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Note

Activitate: Studiul personal sau împreunæ cu colegul
Citiﬂi Iacov 5:11-13, 61-64, 74-75 øi ræspundeﬂi la aceste întrebæri:
• Ce sentimente are Domnul faﬂæ de copiii Lui?
• Ce fel de eforturi cere Domnul din partea slujitorilor Sæi?

Indicatori cheie pentru convertire
Poate v-aﬂi întrebat care dintre multele dumneavoastræ îndatoriri sunt cele mai
importante. Pentru a putea ræspunde la aceastæ întrebare, trebuie sæ înﬂelegeﬂi obiectivul
dumneavoastræ øi sæ øtiﬂi în ce fel folosirea eficientæ a timpului væ poate ajuta sæ îndepliniﬂi
acest obiectiv.
Obiectivul dumneavoastræ este de a-i invita pe alﬂii sæ vinæ la Hristos, ajutându-i
sæ primeascæ Evanghelia restauratæ prin credinﬂæ în Isus Hristos øi prin ispæøirea Sa,
prin pocæinﬂæ, botez, prin primirea darul Duhului Sfânt øi îndurarea pânæ la sfârøit.
Conducætorii Bisericii au identificat indicatori cheie pentru a væ ajuta sæ væ concentraﬂi
asupra acestui scop. Când væ concentraﬂi asupra acestor indicatori, veﬂi ajuta persoanele
respective sæ progreseze spre botez, spre confirmare, spre activitate continuæ în Bisericæ
øi convertire trainicæ.
Indicatori cheie pentru înregistrare øi raportare
• Simpatizanﬂi botezaﬂi øi confirmaﬂi
• Simpatizanﬂi cu o datæ stabilitæ pentru botez
• Simpatizanﬂi care participæ la adunarea de împærtæøanie
• Lecﬂii propovæduite simpatizanﬂilor la care a fost prezent un membru al Bisericii
• Alte lecﬂii propovæduite
• Simpatizanﬂi care progreseazæ
• Persoane recomandate primite øi contactate.
• Simpatizanﬂi noi
• Lecﬂii propovæduite celor recent convertiﬂi øi membrilor Bisericii, care sunt mai puﬂin activi.

Aceøti indicatori identificæ evenimentele øi condiﬂiile care aratæ progresul unei
persoane spre o convertire adeværatæ. O scurtæ descriere a fiecærui indicator cheie
este redatæ mai jos:
Convertiﬂi botezaﬂi øi confirmaﬂi: Fiecare convertit care a primit rânduiala botezului
øi confirmarea.
Simpatizanﬂi cu o datæ stabilitæ pentru botez: Fiecare simpatizant care a fost de acord sæ
fie botezat øi confirmat la o datæ anume.
Simpatizanﬂi care participæ la adunarea de împærtæøanie: Fiecare simpatizant care a participat
la adunarea de împærtæøanie.
Lecﬂii propovæduite simpatizanﬂilor la care a fost prezent un membru al Bisericii: Numærul total al
lecﬂiilor propovæduite tuturor simpatizanﬂilor la care a fost prezent un membru al Bisericii.
O lecﬂie tip include propovæduirea unui principiu al Evangheliei din lecﬂie, sau a mai
multora, o rugæciune de deschidere øi de încheiere øi o invitaﬂie de a face angajamente.
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Nu este necesar sæ fie propovæduite toate principiile dintr-o lecﬂie pentru ca ea sæ fie
consideratæ drept o lecﬂie completæ. Eficacitatea propovæduirii dumneavoastræ poate fi
evaluatæ prin mæsura în care simpatizanﬂii cresc în credinﬂa lor în Salvator, se pocæiesc de
pæcatele lor øi se pregætesc sincer sæ primeascæ rânduielile botezului øi ale confirmærii.

Note

Alte lecﬂii propovæduite: Numærul total al lecﬂiilor propovæduite simpatizanﬂilor la care
nu a fost prezent un membru al Bisericii.
Simpatizanﬂi care progreseazæ: Numærul total al simpatizanﬂilor cærora li s-au propovæduit
douæ sau mai multe lecﬂii øi care ﬂin angajamente, cum ar fi: se roagæ, citesc din Cartea lui
Mormon, vin la Bisericæ øi se pregætesc pentru botez øi pentru confirmare. Simpatizanﬂii
care doresc sæ continue sæ afle despre Evanghelie, dar fac eforturi sæ ﬂinæ angajamentele
nu sunt simpatizanﬂi care progreseazæ, aøa cum sunt definiﬂi aici. Ei sunt clasificaﬂi fie
ca noi simpatizanﬂi, fie ca alﬂi simpatizanﬂi.
Persoane recomandate primite øi contactate: Numærul total al persoanelor recomandate pe
care le-aﬂi contactat sau cærora le-aﬂi propovæduit sau cærora le-aﬂi cerut o nouæ întâlnire
la o datæ anume. Odatæ ce aﬂi contact o persoanæ recomandatæ, aceasta este scoasæ din
grupul persoanelor recomandate øi fie cæ devine un nou simpatizant, fiind desemnatæ
pentru a fi îndrumatæ în continuare, fie este înlæturatæ complet din liste. O persoanæ
recomandatæ este, de asemenea, consideratæ contactatæ dacæ, dupæ mai multe încercæri,
nu aﬂi reuøit sæ luaﬂi legætura cu ea sau aﬂi aflat cæ adresa primitæ este incorectæ. Numele
acestor persoane recomandate sunt trimise înapoi la biroul misiunii împreunæ cu o notæ
în care se descrie de ce nu s-a putut lua legætura.
Numærul total al persoanelor recomandate primite se referæ la toate persoanele
recomandate ale cæror nume le-aﬂi primit øi care n-au fost contactate încæ (persoane
recomandate de cætre membrii Bisericii, simpatizanﬂi, de la sediul central al Bisericii
øi aøa mai departe).
Simpatizanﬂi noi: Numærul total al persoanelor cærora li s-a propovæduit o lecﬂie øi au
acceptat o nouæ întâlnire, la o datæ anume.
Lecﬂii propovæduite celor recent convertiﬂi øi membrilor Bisericii care sunt mai puﬂin activi:
Numærul total al lecﬂiilor propovæduite convertiﬂilor care sunt membri de mai puﬂin
de un an øi membrilor care sunt mai puﬂin activi.
Când stabiliﬂi obiective øi întocmiﬂi planuri, evaluaﬂi ceea ce faceﬂi în funcﬂie de felul
în care eforturile dumneavoastræ vor creøte numærul de persoane reprezentat de fiecare
dintre aceøti indicatori cheie. Obiectivul dumneavoastræ trebuie sæ fie creøterea
numærului pentru fiecare indicator cheie.
Veﬂi face multe lucruri care nu sunt descrise în indicatorii cheie, cum ar fi contactarea pe
stræzi ori studiul personal sau împreunæ cu colegul. Aceste activitæﬂi importante contribuie
la unul sau la mai mulﬂi dintre indicatorii cheie. De exemplu, când propovæduiﬂi acelora
pe care îi gæsiﬂi prin propriul dumneavoastræ efort, veﬂi adæuga noi simpatizanﬂi la grupul
dumneavoastræ de propovæduire. De asemenea, calitatea studiului dumneavoastræ
personal sau studiului împreunæ cu colegul va îmbunætæﬂi capacitatea dumneavoastræ
de a propovædui prin Spirit, care îi va binecuvânta pe simpatizanﬂii noi øi pe cei care
progreseazæ. Puterea dumneavoastræ de a gæsi øi de a propovædui va influenﬂa fiecare
indicator cheie. Evaluaﬂi tot ceea ce faceﬂi, socotind dacæ aceasta mæreøte numærul de
persoane din aceste categorii. Dacæ dumneavoastræ øi colegul dumneavoastræ nu puteﬂi
întrevedea în ce fel activitatea de prozelitism poate ajuta la creøterea numærului de
persoane de la unul sau mai mulﬂi indicatori cheie, este nevoie sæ væ întrebaﬂi dacæ
activitatea meritæ timpul dumneavoastræ.
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Note

Activitate: Studiul împreunæ cu colegul
În jurnalul dumneavoastræ de studiu, notaﬂi fiecare activitate de prozelitism pe care aﬂi fæcut-o
în ultimele trei zile. Pentru fiecare activitate, determinaﬂi dacæ a influenﬂat unul dintre indicatorii
cheie. Dacæ a fæcut acest lucru, scrieﬂi da alæturi de aceasta. Dacæ nu a fæcut acest lucru, scrieﬂi
nu. Pentru fiecare activitate cu da, descrieﬂi în ce fel avut impact. Pentru fiecare activitate cu
nu, hotærâﬂi de ce aﬂi fæcut-o øi dacæ veﬂi continua sæ faceﬂi activitatea în viitor. Discutaﬂi lista
dumneavoastræ cu colegul øi explicaﬂi de ce aﬂi marcat unele activitæﬂi cu da øi unele cu nu.
Discutaﬂi care sunt activitæﬂile pe care nu trebuie sæ le mai faceﬂi.

Cartea zonei øi mijloacele de planificare øi de raportare
Cu privire la cei care au fost primiﬂi în Bisericæ, prin botez øi prin confirmare, în
zilele lui, Moroni a spus: „Numele lor au fost luate pentru ca ei sæ poatæ fi ﬂinuﬂi minte
øi hræniﬂi de cuvântul cel bun al lui Dumnezeu, pentru ca sæ-i pæstreze pe ei pe calea
cea bunæ“ (Moroni 6:4).
Dumneavoastræ vi s-au dat mijloace care sæ væ ajute sæ consemnaﬂi informaﬂii
importante despre persoanele cærora le propovæduiﬂi. Aceste mijloace væ permit, de
asemenea, sæ împærtæøiﬂi toate informaﬂiile corecte celor care au nevoie de ele, aøa
cum este arætat în ilustraﬂia urmætoare.

Piramida informaﬂionalæ

Mijloace:

Preøedinte de misiune

Raportul sæptæmânal al misionarului

Conducætori de misiune
Consiliul episcopiei

Volumul
de
informaﬂii

Misionari

Scurt raport telefonic
Înregistrarea progresului
Programul zilnic al misionarului;
Cartea zonei

Aceste mijloace øi toate informaﬂiile necesare pentru a realiza munca dumneavoastræ sunt
ﬂinute în cartea zonei øi în programul zilnic al misionarului. Cartea zonei este organizatæ
dupæ cum urmeazæ:
• Harta zonei
– Harta zonei având trasat conturul
graniﬂelor

• Simpatizanﬂi noi øi alﬂi simpatizanﬂi
– Formulare pentru înregistrarea
propovæduirii

• Înregistrarea progresului
– Formulare pentru înregistrarea
progresului

• Posibili simpatizanﬂi
– Formulare pentru posibili simpatizanﬂi
– Persoane recomandate prin intermediul
mass-media øi alte consemnæri despre
persoane recomandate

• Simpatizanﬂi cu o datæ stabilitæ pentru
botez øi confirmare
– Formulare pentru înregistrarea
propovæduirii
• Simpatizanﬂi care progreseazæ
– Formulare pentru înregistrarea
propovæduirii
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– Formulare pentru înregistrarea
propovæduirii
• Membri recent convertiﬂi øi membri ai
Bisericii care sunt mai puﬂin activi:
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– Formulare pentru înregistrarea
propovæduirii
– Formulare: Lista datelor importante
referitoare la convertiﬂi
• Informaﬂii despre episcopie øi misiune
– Repertoarul episcopiei
– Lista membrilor episcopiei øi
chemarea pe care o au în episcopie
– Programul adunærilor episcopiei øi ale
misionarilor
– Lista familiilor în care nu sunt toﬂi
membri ai Bisericii

– Repertoarul misionarilor din districtul
sau din zona dumneavoastræ

Note

• Conducerea
– Scurt raport telefonic
• Informaﬂii despre zonæ
– Informaﬂii despre apartament
– Transportul public
– Frizerii
– Spælætorii
– Locuri pentru cumpæræturi
– Locuri ce trebuie evitate
– Contacte

Cartea zonei
Fiecare zonæ de prozelitism are o carte a zonei, care devine înregistrarea de zi cu zi a eforturilor
dumneavoastræ. Actualizaﬂi zilnic informaﬂiile importante øi referiﬂi-væ sæptæmânal la ele în timpul
programului de planificare sæptæmânal. Pæstraﬂi-le în ordine, actualizate øi corecte astfel încât
misionarii viitori sæ poatæ clædi pe baza slujirii inspirate pe care aﬂi oferit-o. Când sunteﬂi rugaﬂi,
luaﬂi cartea zonei la interviuri sau la conferinﬂele de zonæ, unde conducætorii misiunii pot sæ o
analizeze øi sæ væ ajute sæ øtiﬂi cum sæ o folosiﬂi cât mai eficient.

Trebuie sæ væ referiﬂi la o anumitæ parte din cartea zonei în fiecare zi, atunci când
actualizaﬂi øi modificaﬂi planurile dumneavoastræ. Luaﬂi cartea zonei dumneavoastræ la
conferinﬂe de zonæ øi la interviuri astfel încât conducætorii misiunii sæ o poatæ analiza.
Cartea trebuie sæ ræmânæ în apartamentul dumneavoastræ dupæ ce sunteﬂi transferat,
astfel încât viitorii misionari sæ poatæ folosi informaﬂiile.
Consemnaﬂi în cartea zonei informaﬂii exacte, complete øi actuale despre toate persoanele
cu care lucraﬂi. Mai jos se dæ o explicaﬂie asupra mijloacelor care sunt asigurate.
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Note

Înregistrarea propovæduirii Acest formular væ ajutæ la înregistrarea informaﬂiilor detailate cu
privire la: progresul simpatizanﬂilor, cei recent convertiﬂi øi membrii mai puﬂin activi
cærora le propovæduiﬂi.
• Informaﬂii personale.

• Datele la care s-au fæcut botezul øi
confirmarea.

(Faﬂa formularului)
• Înregistrarea datei în care aﬂi
propovæduit principiile din
fiecare dintre cele cinci lecﬂii øi
dacæ a fost prezent un membru
al Bisericii. Aceastæ secﬂiune væ
permite sæ øtiﬂi ceea ce aﬂi
propovæduit, indiferent de
ordinea în care propovæduiﬂi
principiile.
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• Puteﬂi ﬂine
evidenﬂa lecﬂiilor
propovæduite
înainte de botez
øi a lecﬂiilor
propovæduite
dupæ botez.

• Înregistrarea situaﬂiei
angajamentelor pe care
simpatizanﬂii urmeazæ sæ le
respecte. În aceastæ secﬂiune
consemnaﬂi datele la care aﬂi
fæcut invitaﬂiile øi marcaﬂi
dacæ ei sunt consecvenﬂi în
respectarea angajamentelor.
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Note

• Secﬂiune în care descrieﬂi situaﬂia
persoanei sau a familiei. Nu
introduceﬂi comentarii foarte
personale sau negative.
• Secﬂiune în care descrieﬂi informaﬂii
importante din timpul vizitelor de
propovæduire. Puteﬂi include
nelæmuririle care au fost ridicate de
oameni, angajamentele pe care ei se
stræduiesc sæ le respecte øi succesele pe
care le-au avut când au citit ori când
s-au rugat. De asemenea, puteﬂi sæ
menﬂionaﬂi dacæ ei au fost la Bisericæ
øi dacæ citesc din Cartea lui Mormon.
• Secﬂiune în care puteﬂi ﬂine evidenﬂa
vizitelor de îndrumare, în cazul în
care persoana sau familia înceteazæ
sæ mai fie interesatæ de Bisericæ.
Când o Înregistrare a propovæduirii a
fost întocmitæ, ea trebuie sæ ræmânæ în
cartea zonei pânæ când persoana sau
familia sunt pe deplin active în Bisericæ,
s-au mutat sau au încetat din viaﬂæ.

(Versoul formularului)

Înregistrarea progresului: Acest formular væ ajutæ sæ rezumaﬂi progresul simpatizanﬂilor, al
membrilor recent convertiﬂi øi al membrilor mai puﬂin activi cærora le propovæduiﬂi. De asemenea, væ permite sæ raportaﬂi asupra indicatorilor cheie. Folosiﬂi-l pentru a væ coordona
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Note

eforturile cu cele ale conducætorilor de episcopie øi de ﬂæruø în cadrul adunærilor de coordonare a misionarilor øi ale consiliilor episcopiei. Veﬂi aduce la zi aceastæ înregistrare în timpul
întrunirii de planificare sæptæmânale sau înaintea adunærilor consiliului episcopiei. Dacæ este
posibil, înmânaﬂi copii ale acestei înregistræri episcopului, conducætorului misiunii episcopiei
øi altor membri ai consiliului episcopiei în fiecare sæptæmânæ sau cât de des este nevoie.
Daﬂi atenﬂie, ca informaﬂiile pe care le includeﬂi în formularul Înregistrarea progresului sæ fie
complete, corecte øi scrise ordonat. În acest fel, va creøte încrederea consiliului episcopiei în
dumneavoastræ.
Posibili simpatizanﬂi: Acest formular væ dæ posibilitatea de a pæstra o înregistrare despre
persoanele care este posibil sæ devinæ simpatizanﬂi.
• Situaﬂia unui posibil
simpatizant. (A fost
înlæturat de pe lista
cu simpatizanﬂii
actuali, i se propovæduieøte acum sau
trebuie sæ-l mai
îndrumaﬂi în viitor?)
• Dacæ persoana a
fost recomandatæ
sau gæsitæ de
misionari.
• Ziua în care a fost
contactatæ persoana.
• Comentarii
importante.
Copiaﬂi, în formularul Posibili simpatizanﬂi, informaﬂii importante din secﬂiunea
„Posibili simpatizanﬂi“ a Programului zilnic al misionarului. Folosiﬂi aceste informaﬂii
pentru planificarea vizitelor de îndrumare, pentru analiza, împreunæ cu conducætorul
misiunii din episcopie, a muncii misionare înfæptuite de membri øi pentru planificarea
altor activitæﬂi care le pot ajuta pe aceste persoane sæ înceapæ sæ cerceteze Evanghelia
restauratæ. Acest formular serveøte, de asemenea, ca o înregistrare istoricæ pentru
misionarii care vor fi numiﬂi în zonæ, în viitor. Când sunteﬂi transferaﬂi în altæ zonæ,
asiguraﬂi-væ cæ aﬂi copiat toate informaﬂiile din formularul Programul zilnic al
misionarului.
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Scurt raport telefonic: Folosiﬂi acest
raport sæptæmânal pentru a strânge
informaﬂii pentru fiecare dintre
indicatorii cheie. Fiecare echipæ de
misionari foloseøte acest Scurt raport
telefonic prevæzut pe versoul
formularului Programul zilnic al
misionarului pentru a da aceste
informaﬂii conducætorului de district.
Conducætorul de district scrie numele
fiecærei echipe din districtul lui pe un
Scurt raport telefonic, împreunæ cu
totalul sæptæmânal pentru fiecare
indicator cheie. Dupæ aceea, el
totalizeazæ rezultatele pentru district
în partea de jos a formularului.
Informaﬂiile sunt raportate mai sus,
la conducerea ierarhicæ. Conducætorii
de district transmit cifrele totale
conducætorilor lor de zonæ.
Conducætorii de zonæ transmit cifrele
totale asistenﬂilor preøedintelui. Asistenﬂii preøedintelui prezintæ cifrele totale pe misiune
preøedintelui de misiune.

Note

Programul zilnic al misionarului: Acest mijloc include urmætoarele detalii:
• øase sæptæmâni de programe zilnice, cu a øaptea sæptæmânæ pe o paginæ cu date pe scurt;
• pagini pentru obiective sæptæmânale;
• un rezumat al indicaﬂiilor pentru planificare; o listæ a evenimentelor care conduc spre
botez, confirmare øi spre activitate în Bisericæ; planuri ale lecﬂiilor misionare; idei
pentru gæsirea de persoane cærora sæ li se propovæduiascæ øi întrebærile pentru
interviul pentru botez;
• o secﬂiune pentru informaﬂii despre contacte øi pentru adresele øi numerele de telefon
ale simpatizanﬂilor øi ale membrilor Bisericii;
• un scurt raport telefonic pentru ﬂinerea evidenﬂei rezultatelor dumneavoastræ
sæptæmânale.
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Note

În timpul întrunirii dumneavoastræ de planificare sæptæmânale veﬂi scrie obiectivele
dumneavoastræ sæptæmânale pe pagina Obiective sæptæmânale din Programul zilnic al
misionarului, aøa cum este ilustrat mai jos.
• Obiectiv sæptæmânal pentru
fiecare indicator cheie.

• Rezultate efective ale sæptæmânii. Rezultatele pentru
fiecare zi se gæsesc în programul zilnic. Totalul
pentru fiecare sæptæmânæ este transferat aici.

• Numele persoanelor care, foarte probabil, væ vor ajuta sæ
væ îndepliniﬂi obiectivele (simpatizanﬂi care progreseazæ,
noi simpatizanﬂi). Stabiliﬂi obiective pentru ceea ce speraﬂi
sæ se întâmple cu aceste persoane (participare la Bisericæ,
citirea Cærﬂii lui Mormon, stabilirea unei date pentru
botez øi aøa mai departe).
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În fiecare zi, când planificaﬂi øi faceﬂi prozelitism, veﬂi folosi programul zilnic aøa cum
este ilustrat mai jos:
• Un program zilnic în care puteﬂi consemna
întâlnirile de propovæduire, întrunirile øi
activitæﬂile de gæsire. Planificaﬂi astfel încât
sæ aveﬂi activitæﬂi importante în fiecare oræ
a zilei. Este prevæzut, de asemenea, spaﬂiu
pentru planuri suplimentare.

• Spaﬂiu pentru consemnarea activitæﬂilor pe care trebuie sæ le îndepliniﬂi
(convorbiri telefonice, persoane de
contactat, pregætirea lecﬂiilor, vizite de
îndrumare pentru ﬂinerea angajamentelor øi aøa mai departe).

• Spaﬂiu pentru a consemna ceea ce veﬂi
studia când væ pregætiﬂi pentru întâlniri
de propovæduire.

• Obiective zilnice øi rezultate concrete
pentru indicatorii cheie aleøi.

Note

Raportul sæptæmânal al misionarului: Acest raport
væ dæ ocazia de a prezenta direct preøedintelui
dumneavoastræ de misiune eforturile dumneavoastræ de prozelitism øi problemele personale
pe care doriﬂi sæ le împærtæøiﬂi. Când scrieﬂi
aceastæ scrisoare, fiﬂi conciøi øi la subiect, dar
nu consideraﬂi cæ trebuie sæ completaﬂi tot spaﬂiul. El este singura persoanæ care va citi aceastæ scrisoare, deci îngæduiﬂi-væ libertatea de a fi
deschis în comentariile dumneavoastræ.
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Note

Cum se stabilesc obiective
Obiectivele reflectæ dorinﬂele inimilor
„Sunt ferm convins cæ, dacæ nu
noastre øi viziunea noastræ despre ceea ce
stabilim obiective în viaﬂa
putem îndeplini. Prin obiective øi planuri,
speranﬂele noastre sunt transformate în fapte.
noastræ øi nu învæﬂæm cum sæ
Stabilirea øi planificarea obiectivelor sunt
stæpânim tehnicile pentru a træi
acte de credinﬂæ. Stabiliﬂi, rugându-væ,
ca sæ atingem obiectivele noastre,
obiective care sunt în armonie cu porunca
putem sæ atingem o vârstæ
Salvatorului: „Faceﬂi ucenici din toate
neamurile, botezându-i în Numele Tatælui øi
înaintatæ øi sæ ne uitæm înapoi la
al Fiului øi al Sfântului Duh“ (Matei 28:19).
viaﬂa noastræ doar ca sæ vedem
Stabiliﬂi obiective pentru fiecare indicator
cæ am atins numai o micæ parte
cheie. De asemenea, puteﬂi stabili ﬂeluri
pentru dezvoltarea dumneavoastræ
din întregul nostru potenﬂial.
personalæ. Faceﬂi tot ce væ stæ în putere
Când o persoanæ învaﬂæ cum sæ
pentru a îndeplini obiectivele
stæpâneascæ principiile de
dumneavoastræ în timp ce respectaﬂi
stabilire a unui obiectiv, ea va
libertatea de a alege a celorlalﬂi. Mæsura
finalæ a succesului nu constæ numai în
putea sæ facæ o mare schimbare
îndeplinirea obiectivelor, ci øi în slujirea pe
în rezultatele pe care le aøteaptæ
care o acordaﬂi øi în progresul celor cærora le
în aceastæ viaﬂæ.“
propovæduiﬂi. Obiectivele sunt mijloace care
væ ajutæ sæ înfæptuiﬂi mai mult bine printre
– ELDER M. RUSSELL BALLARD
copiii Tatælui Ceresc. Ele nu se folosesc
CUVÂNTAREA ﬁINUTÆ PENTRU TINERII ADULﬁI DIN ZONA
SALT LAKE, 18 OCT. 1981
pentru a primi recompense.
Luarea în considerare, cu atenﬂie, a
obiectivelor væ va asigura o direcﬂie claræ øi væ va ajuta sæ completaﬂi zilele cu activitæﬂi
care îi ajutæ pe oameni sæ-øi întæreascæ øi ei credinﬂa în Salvator øi sæ progreseze spre
botez, spre confirmare øi spre activitate deplinæ în Bisericæ. Obiectivele mai grele væ vor
ajuta sæ munciﬂi eficient øi væ vor conduce spre progres øi creøtere. Urmaﬂi indicaﬂiile de
mai jos când stabiliﬂi obiective:
• urmaﬂi Spiritul;
• concentraﬂi-væ asupra indicatorilor cheie;
• concentraﬂi-væ asupra persoanelor. Cu toate cæ veﬂi folosi statistici, fiﬂi în mæsuræ sæ
sprijiniﬂi statisticile cu nume de persoane, unde este posibil;
• fiﬂi exacﬂi øi realiøti, dar stabiliﬂi obiective care væ vor face sæ progresaﬂi;
• stabiliﬂi obiective zilnice øi sæptæmânale;
• stabiliﬂi obiective pentru studiul personal øi împreunæ cu colegul, inclusiv studierea
limbii, dacæ învæﬂaﬂi o altæ limbæ;
• mæsuraﬂi progresul dumneavoastræ în fiecare zi, în fiecare sæptæmânæ øi la fiecare øase
sæptæmâni. Când nu reuøiﬂi sæ realizaﬂi complet un obiectiv, evaluaﬂi-væ eforturile øi
cæutaﬂi cæi prin care sæ îndepliniﬂi obiectivul. Dacæ este necesar, adaptaﬂi perspectivele
dumneavoastræ.
În timp, conducætorii dumneavoastræ pot stabili standarde de excelenﬂæ cu scopul de a
væ dezvolta înﬂelegerea øi de a mæri credinﬂa dumneavoastræ. Standardele districtului, ale
zonei øi ale misiunii væ vor ajuta sæ progresaﬂi, sæ munciﬂi eficient øi sæ atingeﬂi nivele
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superioare de performanﬂæ. Ele nu vor fi folosite ca norme care impun obiective precise
pentru dumneavoastræ øi colegul dumneavoastræ.

Note

Activitate: Studiul împreunæ cu colegul
Stabiliﬂi obiective sæptæmânale pentru fiecare indicator. Pentru fiecare obiectiv, întrebaﬂi-væ:
• Sunt reprezentate numele persoanelor de numerele din raport?
• Este obiectivul concret?
• Este obiectivul realist?
• Ne va ajuta obiectivul sæ progresæm?
• Suntem noi angajaﬂi în realizarea acestui obiectiv?
Discutaﬂi despre fiecare obiectiv. Dacæ este necesar, determinaﬂi cum aﬂi putea sæ îl revizuiﬂi øi de ce.

Întrunirea de planificare sæptæmânalæ
O datæ ce aﬂi stabilit obiectivele, hotærâﬂi cum le veﬂi îndeplini. Dumneavoastræ,
împreunæ cu colegul, trebuie sæ ﬂineﬂi o întrunire de planificare sæptæmânalæ într-o zi
øi la o oræ care sunt mai puﬂin productive pentru prozelitism, cum ar fi joi sau vineri
dimineaﬂa. Preøedintele dumneavoastræ de misiune va stabili ziua øi ora întrunirilor de
planificare sæptæmânale. Realizarea acestei planificæri sæptæmânale ar putea dura douæ
pânæ la trei ore.
Discuﬂiile dumneavoastræ trebuie concentrate asupra nevoilor oamenilor øi a modului
în care oamenii pot fi ajutaﬂi sæ progreseze. În timpul acestei întruniri de planificare
sæptæmânale, analizaﬂi obiectivele din trecut øi stabiliﬂi noi obiective pentru sæptæmâna
viitoare. Luaﬂi în considerare fiecare aspect al muncii dumneavoastræ de prozelitism.
Duminica seara este timpul recomandat pentru raportul sæptæmânal fæcut prin telefon.
Un raport de duminicæ searæ asiguræ cele mai corecte øi actuale situaﬂii ale misiunii,
deoarece cele mai multe dintre botezuri øi confirmæri au loc sâmbæta sau duminica.
Deoarece ziua în care ﬂineﬂi întrunirea de planificare sæptæmânalæ este posibil sæ fie
diferitæ de ziua dumneavoastræ de raportare, abordaﬂi planificarea dumneavoastræ
sæptæmânalæ având în vedere 10 zile. De exemplu, dacæ întrunirea dumneavoastræ de
planificare sæptæmânalæ este joi, veﬂi analiza progresul obiectivelor dumneavoastræ pânæ
în acea zi a sæptæmânii øi veﬂi planifica ceea ce trebuie sæ faceﬂi pentru a îndeplini aceste
obiective pânæ duminicæ. Dupæ aceea, stabiliﬂi obiective øi întocmiﬂi planuri pentru
sæptæmâna urmætoare de luni pânæ duminicæ. Duminica seara veﬂi face totalul øi veﬂi
raporta rezultatele din sæptæmâna trecutæ øi veﬂi avea planul pregætit pentru sæptæmâna
care urmeazæ. Mai jos, este redatæ o descriere a modului în care se aplicæ indicaﬂiile de
planificare într-o întrunire de planificare sæptæmânalæ.
1. Rugaﬂi-væ pentru inspiraﬂie øi cæutaﬂi inspiraﬂia Înainte de a începe, sæ aveﬂi lângæ
dumneavoastræ Programul zilnic al misionarului øi cartea zonei. Începeﬂi întrunirea
de planificare cu o rugæciune. Cæutaﬂi inspiraﬂie în timp ce discutaﬂi despre nevoile
oamenilor øi despre modul în care sæ le slujiﬂi øi sæ-i ajutaﬂi sæ progreseze în Evanghelie.
Rugaﬂi-væ în mod concret pentru simpatizanﬂii dumneavoastræ. Aveﬂi credinﬂa de a cere
Tatælui Ceresc sæ-i binecuvânteze cu ræspunsuri la rugæciunile lor, cu dorinﬂa de a
participa la Bisericæ øi aøa mai departe.
2. Stabiliﬂi obiective øi întocmiﬂi planuri pentru simpatizanﬂi pentru a fi botezaﬂi øi confirmaﬂi sæptæmâna urmætoare. Analizaﬂi Înregistrarea propovæduirii pentru fiecare persoanæ care s-a an157
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Note

gajat sæ fie botezatæ sau confirmatæ în sæptæmâna urmætoare. Discutaﬂi aranjamentele pe
care trebuie sæ le faceﬂi pentru interviurile pentru botez, pentru servicii øi pentru confirmæri. Folosind Înregistrarea propovæduirii, discutaﬂi despre angajamente pe care aceste
persoane le-au fæcut øi le este greu sæ le respecte øi despre cum puteﬂi sæ-i ajutaﬂi.
Planificaﬂi sæ luaﬂi zilnic legætura cu ele. Discutaﬂi cum puteﬂi sæ-l ajutaﬂi pe conducætorul
misiunii din episcopie sæ coordoneze împreunæ cu episcopul confirmarea persoanelor în
cadrul adunærii de împærtæøanie.
3. Stabiliﬂi obiective øi întocmiﬂi planuri pentru simpatizanﬂii care au o datæ stabilitæ pentru botez.
Analizaﬂi Înregistrarea propovæduirii pentru fiecare persoanæ care s-a angajat sæ fie
botezatæ sæptæmâna urmætoare. Vorbiﬂi despre lecﬂiile pe care trebuie sæ le propovæduiﬂi
lor. Luaﬂi în considerare cum puteﬂi sæ-i ajutaﬂi sæ se pregæteascæ pentru botez øi
confirmare. Discutaﬂi cu simpatizanﬂii care nu au fost botezaﬂi despre ziua programatæ
pentru ei. Examinaﬂi cu atenﬂie øi discutaﬂi cu ei despre nevoile lor. Stabiliﬂi obiective øi
faceﬂi planuri care îi vor ajuta sæ progreseze spre o zi øi o oræ anume, când pot sæ intre
în legæmântul botezului øi sæ primeascæ rânduiala confirmærii. Marcaﬂi cu creionul
pe Înregistrarea propovæduirii principiile pe care plænuiﬂi sæ le propovæduiﬂi øi
angajamentele pe care îi veﬂi ajuta sæ le ﬂinæ. Hotærâﬂi ceea ce puteﬂi face pentru
a-i ajuta sæ accepte aceste lecﬂii øi sæ ﬂinæ aceste angajamente.
4. Stabiliﬂi obiective øi întocmiﬂi planuri pentru a-i
ajuta pe simpatizanﬂi sæ participe la adunærile de
împærtæøanie. Analizaﬂi Înregistrarea
propovæduirii pentru fiecare simpatizant øi
discutaﬂi despre participarea lui la adunarea
de împærtæøanie. Pentru simpatizanﬂii care
participæ la adunarea de împærtæøanie în
mod regulat, discutaﬂi ceea ce trebuie sæ
faceﬂi pentru a-i ajuta sæ continue sæ aibæ o
experienﬂæ înælﬂætoare din punct de vedere
spiritual. În cazul acelora care nu au
participat niciodatæ la o adunare de
împærtæøanie, care au participat o singuræ
datæ sau care au participat ocazional,
discutaﬂi despre ceea ce s-ar putea sæ îi
împiedice sæ vinæ. De exemplu, s-ar putea sæ aibæ nevoie de transport, s-ar putea sæ fie
speriaﬂi sau sæ nu se simtæ familiari cu adunærile sfinﬂilor din zilele din urmæ sau s-ar
putea sæ fi avut o experienﬂæ negativæ în trecut. Discutaﬂi ceea ce puteﬂi face pentru a-i
ajuta sæ învingæ aceste bariere. Stabiliﬂi obiective referitoare la numærul de simpatizanﬂi
pe care plænuiﬂi sæ îi aveﬂi la urmætoarea adunare de împærtæøanie. Planificaﬂi cine va
însoﬂi aceste persoane la Bisericæ, cine le va întâmpina øi cine va sta lângæ ele în timpul
adunærilor. Planificaﬂi sæ-i contactaﬂi pe conducætorii cvorumului øi ai organizaﬂiilor
auxiliare øi pe oricare dintre învæﬂætorii responsabili pentru clasele la care vor participa
simpatizanﬂii. Planificaﬂi sæ-l informaﬂi pe episcop. Pe formularul Înregistrarea
propovæduirii, scrieﬂi cæile prin care poate oferi ajutor consiliul episcopiei. Întocmiﬂi
planuri pentru ceea ce trebuie sæ faceﬂi în fiecare zi a sæptæmânii pentru a le pregæti
pe aceste persoane sæ participe.
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5. Stabiliﬂi obiective øi întocmiﬂi planuri pentru lecﬂiile care urmeazæ sæ fie propovæduite
simpatizanﬂilor care progreseazæ. Analizaﬂi Înregistrarea propovæduirii pentru fiecare
simpatizant care progreseazæ, cæruia i s-a propovæduit în prezenﬂa unui membru al
Bisericii. Vorbiﬂi despre ce fel de sentimente aveﬂi în legæturæ cu modul în care primesc ei
mesajul. Analizaﬂi angajamentele øi evenimentele din Înregistrarea propovæduirii pe care
ei se stræduiesc sæ le ﬂinæ sau sæ le completeze. Discutaﬂi despre modul în care puteﬂi sæ-i
ajutaﬂi pe membrii episcopiei øi consiliul episcopiei sæ ræmânæ implicaﬂi în progresul lor.
Stabiliﬂi obiective pentru lecﬂiile pe care le veﬂi propovædui, pentru angajamentele pe care
îi veﬂi ajuta sæ le ﬂinæ, în special pentru participarea la Bisericæ øi pentru experienﬂele
importante pe care îi veﬂi ajuta sæ le aibæ de-a lungul câtorva sæptæmâni viitoare.
Analizaﬂi Înregistrarea propovæduirii pentru fiecare simpatizant care progreseazæ, cæruia i s-a propovæduit færæ a fi prezent un membru al Bisericii. Aceøti simpatizanﬂi pot fi
persoane pe care le-aﬂi gæsit prin propriile dumneavoastræ eforturi. Discutaﬂi care conducætor al preoﬂiei sau al organizaﬂiilor auxiliare poate fi invitat pentru a se împrieteni cu ei.
Analizaﬂi lecﬂiile pe care le veﬂi propovædui øi angajamentele pe care îi veﬂi ajuta sæ le ﬂinæ. Stabiliﬂi obiective pentru lecﬂiile pe care le veﬂi propovædui, pentru felul în care îi veﬂi
implica pe membrii Bisericii øi pentru modul în care îi veﬂi ajuta pe aceøti simpatizanﬂi sæ
participe la adunarea de împærtæøanie. Consemnaﬂi aceste obiective în Înregistrarea propovæduirii øi întocmiﬂi planurile necesare.

Note

6. Stabiliﬂi obiective øi întocmiﬂi planuri pentru lecﬂiile care urmeazæ sæ fie propovæduite tuturor
celorlalﬂi simpatizanﬂi. Analizaﬂi Înregistrarea propovæduirii pentru fiecare simpatizant care
nu progreseazæ. Discutaﬂi de ce nu îøi respectæ angajamentele fiecare simpatizant. Discutaﬂi
despre felul în care îi veﬂi implica pe conducætorii preoﬂiei øi ai organizaﬂiilor auxiliare în
activitatea de împrietenire cu aceøti simpatizanﬂi. Discutaﬂi multe dintre aceleaøi puncte
propuse la punctul 5. Stabiliﬂi obiective øi întocmiﬂi planuri pentru a le ajuta pe aceste
persoane sæ progreseze. Scrieﬂi aceste obiective în Înregistrarea propovæduirii.
7. Stabiliﬂi obiective øi întocmiﬂi planuri pentru a contacta øi a propovædui persoanelor recomandate
de cætre membrii Bisericii, de cætre simpatizanﬂi, de cætre cei care nu sunt membri øi de cætre sediul central al Bisericii. Revedeﬂi formularele Posibili simpatizanﬂi. Analizaﬂi toate persoanele recomandate primite. Analizaﬂi situaﬂia tuturor persoanelor recomandate pe care nu le-aﬂi
contactat încæ. Stabiliﬂi obiective øi întocmiﬂi planuri pentru a contacta cât mai multe persoane recomandate puteﬂi în timpul sæptæmânii – preferabil toate persoanele recomandate. Persoanele recomandate de cætre sediul central al Bisericii trebuie contactate în cel
mult 24 de ore, dacæ este posibil. Discutaﬂi despre modul în care puteﬂi sæ abordaﬂi fiecare
persoanæ sau familie øi ce mesaj le puteﬂi transmite. Dacæ persoana este recomandatæ de
la sediul central al Bisericii, discutaﬂi despre modul în care veﬂi propovædui un mesaj al
Evangheliei folosind o casetæ video, o carte sau un alt material pe care l-a solicitat.
Asiguraﬂi-væ cæ aveﬂi materialul solicitat. Dacæ este potrivit, contactaﬂi persoana recomandatæ prin telefon øi programaﬂi o întâlnire. Discutaﬂi despre vizitele de îndrumare pe care
ar trebui sæ le faceﬂi.
8. Stabiliﬂi obiective øi întocmiﬂi planuri pentru a cæuta mai multe persoane recomandate de cætre
membrii Bisericii, de cætre simpatizanﬂi øi de cætre persoane care nu sunt membre ale Bisericii.
Identificaﬂi, rugându-væ, alﬂi membri ai Bisericii øi simpatizanﬂi pe care puteﬂi sæ îi vizitaﬂi.
Plænuiﬂi modul în care îi veﬂi ajuta sæ-i invite pe prietenii lor øi pe familiile acestora pentru a afla despre Evanghelia restauratæ. Discutaﬂi despre felul în care îi veﬂi invita sæ
participe la munca misionaræ. Programaﬂi întâlniri øi întocmiﬂi planurile necesare.
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9. Stabiliﬂi obiective øi întocmiﬂi planuri pentru lecﬂiile pe care le veﬂi propovædui celor recent
convertiﬂi øi membrilor mai puﬂin activi. Revedeﬂi Înregistrarea propovæduirii pentru fiecare
convertit recent sau membru al Bisericii mai puﬂin activ cærora le propovæduiﬂi. Stabiliﬂi
obiective øi întocmiﬂi planuri pentru lecﬂiile care urmeazæ sæ le propovæduiﬂi. Stabiliﬂi
cum le veﬂi ajuta pe aceste persoane sæ participe la adunarea de împærtæøanie øi sæ ﬂinæ
angajamentele.
10. Stabiliﬂi obiective øi întocmiﬂi planuri pentru a gæsi noi simpatizanﬂi. Analizaﬂi eforturile sæptæmânii precedente pentru a gæsi noi simpatizanﬂi cu ajutorul persoanele recomandate,
prin ocazii de slujire øi prin activitæﬂi proprii de gæsire. Referiﬂi-væ la informaﬂiile din secﬂiunea „Posibili simpatizanﬂi“ din cartea zonei dumneavoastræ. Discutaﬂi de ce unele persoane devin noi simpatizanﬂi øi altele nu. Stabiliﬂi obiective privind numærul de noi simpatizanﬂi pe care plænuiﬂi sæ îi gæsiﬂi în aceastæ sæptæmânæ. Identificaﬂi persoane care este
posibil sæ devinæ simpatizanﬂi. De asemenea, identificaﬂi membri ai Bisericii øi familii în
care nu sunt toﬂi membri ai Bisericii pe care doriﬂi sæ îi vizitaﬂi, persoane recomandate pe
care sæ le vizitaﬂi øi ocazii de slujire pe care le veﬂi cæuta. Plænuiﬂi ce mijloace de gæsire
veﬂi folosi, cum ar fi materiale care conﬂin informaﬂii despre Bisericæ øi despre programele
ei, casete video, DVD-uri, scripturi sau broøuri. De asemenea, discutaﬂi unde veﬂi merge
pentru a contacta persoanele øi câte veﬂi contacta în fiecare zi, stabiliﬂi simpatizanﬂii cærora le veﬂi cere sæ væ recomande persoane, foøtii simpatizanﬂi pe care îi veﬂi vizita, cæile
prin care consiliul episcopiei væ poate ajuta øi aøa mai departe. Întocmiﬂi planuri exacte
pentru a doua zi. Folosiﬂi tot timpul ræmas fæcând activitæﬂi de gæsire care væ vor ajuta sæ
væ îndepliniﬂi obiectivele. Stabiliﬂi obiective øi planificaﬂi sæ vorbiﬂi cu cât mai multe persoane pe care Domnul le va scoate în calea dumneavoastræ. Stræduiﬂi-væ, întotdeauna, sæ
gæsiﬂi persoane cærora sæ le propovæduiﬂi.
11. Plænuiﬂi modul de lucru alæturi de consiliul episcopiei. Episcopul este autoritatea care
prezideazæ. Respectaﬂi øi onoraﬂi autoritatea sa. Sub îndrumarea lui, analizaﬂi formularul
Înregistrarea progresului folosit în precedenta adunare de coordonare a misionarilor sau
în precedentul consiliu al episcopiei. Discutaﬂi sarcinile pe care le-aﬂi primit de la episcop
sau de la conducætorul misiunii din episcopie øi raportaﬂi dacæ le-aﬂi îndeplinit. Discutaﬂi
despre felul în care îi puteﬂi implica pe alﬂii sæ ajute, cum ar fi conducætorul misiunii din
episcopie, conducætorii preoﬂiei sau ai organizaﬂiilor auxiliare øi alﬂi membri ai Bisericii.
Pregætiﬂi cu atenﬂie Înregistrarea progresului pentru urmætoarea adunare a consiliului din
episcopie, adunarea comitetului executiv al preoﬂiei sau adunarea de coordonare a misionarilor. Asiguraﬂi-væ ca aceasta sæ fie scrisæ ordonat øi færæ øtersæturi. Stabiliﬂi obiective øi
întocmiﬂi planuri pentru a lucra în armonie alæturi de conducætorii episcopiei. Când este
posibil, faceﬂi copii ale Înregistrærii progresului pentru conducætorii episcopiei care vor
participa.
12. Planificaﬂi adunærile care au loc periodic. În Programul zilnic al misionarului, programaﬂi
adunæri care au loc periodic, cum ar fi adunæri de district, conferinﬂe de zonæ, interviuri
øi adunæri ale Bisericii. Discutaﬂi sarcinile pe care trebuie sæ le îndepliniﬂi înainte de
oricare dintre aceste adunæri øi adæugaﬂi-le pe fila Note/Listæ cu lucruri de realizat.
13. Efectuaﬂi o evaluare a relaﬂiilor de colegialitate. La sfârøitul întrunirii dumneavoastræ
de planificare sæptæmânalæ, împærtæøiﬂi cu colegul dumneavoastræ obiectivele potrivite
øi rugaﬂi-l sæ væ ajute sæ le îndepliniﬂi. Discutaﬂi despre tæria relaﬂiei cu colegul
dumneavoastræ. Luaﬂi în discuﬂie orice problemæ care ar putea sæ-l reﬂinæ pe colegul
dumneavoastræ sæ munceascæ în bunæ înﬂelegere cu dumneavoastræ sau sæ fie supus.
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Rezolvaﬂi conflictele. Împærtæøiﬂi cu colegul ceea ce gândiﬂi despre punctele sale forte.
Cereﬂi-i pærerea despre felul în care puteﬂi sæ væ îmbunætæﬂiﬂi. Dacæ este nevoie, stabiliﬂi
obiective care sæ îmbunætæﬂeascæ relaﬂiile dintre dumneavoastræ. Încheiaﬂi cu o rugæciune.

Note

Întrunirea de planificare zilnicæ
Efectuaﬂi o întrunire de planificare la sfârøitul fiecærei zile. Dacæ propovæduiﬂi o lecﬂie,
puteﬂi sæ nu fiﬂi acasæ pânæ la ora 9,30 p.m. Altfel, întoarceﬂi-væ acasæ la ora 9,00 øi ﬂineﬂi o
întrunire de planificare zilnicæ de la ora 9:00 la ora 9:30 p.m. (Preøedintele de misiune are
autoritatea de a adapta programul în funcﬂie de condiﬂiile locale.) Într-o întrunire de
planificare zilnicæ, aplicaﬂi aceleaøi principii øi indicaﬂii pe care le urmaﬂi într-o întrunire
de planificare sæptæmânalæ, dar într-un mod mai simplu. Fiﬂi evlavios când discutaﬂi
lecﬂiile sau temele pe care le puteﬂi studia în timpul studiului personal sau al studiului
împreunæ cu colegul øi care væ vor ajuta în planul dumneavoastræ. Scrieﬂi aceste teme în
spaﬂiul prevæzut din programul zilnic. Revedeﬂi programul dumneavoastræ zilnic. Trebuie
sæ aveﬂi o activitate importantæ planificatæ pentru fiecare oræ din zi. În timpul întrunirii
de planificare de duminicæ searæ, însumaﬂi øi înaintaﬂi raportul dumneavoastræ
sæptæmânal „Scurt raport telefonic“, scrieﬂi scrisoarea dumneavoastræ sæptæmânalæ
adresatæ preøedintelui de misiune øi finalizaﬂi obiectivele dumneavoastræ pentru
sæptæmâna urmætoare.
Înainte de a pleca din apartament în ziua urmætoare, revedeﬂi obiectivele, planurile øi
programul. Faceﬂi modificæri dacæ este nevoie. Întotdeauna, rugaﬂi-væ înainte de a ieøi din
apartament. Puteﬂi aprecia cât de eficiente sunt planurile dumneavoastræ zilnice când nu
este nevoie sæ-i întrebaﬂi pe alﬂii: „Acum ce-ar trebui sæ fac?“.

Responsabilitatea
Principiul responsabilitæﬂii este fundamental în
planul etern al lui Dumnezeu. Noi vom sta, cu
toﬂii, înaintea Domnului la ultima judecatæ øi vom
fi ræspunzætori de ceea ce am fæcut cu ocaziile pe
care ni le-a dat El (vezi Alma 5:15-19; D&L 137:9).
Sunt multe lucruri pe care le puteﬂi învæﬂa în
misiunea dumneavoastræ despre responsabilitate,
de care veﬂi beneficia de-a lungul întregii vieﬂii.
Principiul responsabilitæﬂii væ va binecuvânta dacæ:
• abordaﬂi stabilirea øi planificarea obiectivelor cu
gândul cæ veﬂi fi ræspunzætori de eforturile
dumneavoastræ în faﬂa conducætorilor misiunii øi
a Domnului prin intermediul rugæciunii;

„Când performanﬂa este
mæsuratæ, performanﬂa se
îmbunætæﬂeøte. Când
performanﬂa este mæsuratæ
øi raportatæ, ritmul de
îmbunætæﬂire se
accelereazæ.“
– ELDER THOMAS S. MONSON
„THOU ART A TEACHER COME FROM GOD“,
IMPROVEMENT ERA, DEC. 1970, PAG. 101

• aveﬂi o responsabilitate personalæ pentru
încrederea sacræ pe care v-a acordat-o Domnul;
• stabiliﬂi obiective importante;
• cæutaﬂi sæ aveﬂi iniﬂiativa în a da socotealæ de munca dumneavoastræ în faﬂa Domnului
øi a conducætorilor misiunii. Nu aøteptaﬂi sæ vi se cearæ. Nu cereﬂi altora sæ væ îndrume
frecvent. Fiﬂi dornic de a ræspunde pentru munca dumneavoastræ;
• acceptaﬂi întreaga responsabilitate pentru eforturile dumneavoastræ. Nu-i învinovæﬂiﬂi
pe alﬂii pentru condiﬂiile grele sau pentru lipsa de progres;
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• cæutaﬂi sæ învæﬂaﬂi de la conducætorii dumneavoastræ øi rugaﬂi-i sæ væ sugereze cæi prin
care sæ væ perfecﬂionaﬂi;
• fiﬂi motivaﬂi sæ munciﬂi cât mai bine.
Spiritul responsabilitæﬂii nu se dobândeøte numai la sfârøitul misiunii dumneavoastræ. Este
un principiu care influenﬂeazæ felul în care începeﬂi, în care gândiﬂi øi simﬂiﬂi cu privire la responsabilitatea pe care v-a dat-o Domnul, modul în care abordaﬂi munca dumneavoastræ øi
mæsura în care veﬂi îndura bine pânæ la sfârøit. Atitudinea pe care o aveﬂi faﬂæ de misiunea
dumneavoastræ este o reflectare a dragostei pe care o aveﬂi faﬂæ de Tatæl dumneavoastræ
Ceresc øi faﬂæ de Fiul Sæu, precum øi a respectului dumneavoastræ faﬂæ de preoﬂie.
Când væ rugaﬂi singur sau împreunæ cu colegul, cæutaﬂi inspiraﬂie pentru ceea ce aveﬂi
de fæcut în fiecare zi. În timp ce urmaﬂi planurile dumneavoastræ, rugaﬂi-væ øi cereﬂi-i
Domnului sæ væ îndrume. De-a lungul întregii zile, sæ aveﬂi în inima dumneavoastræ o
rugæciune ca Spiritul sæ væ ajute sæ øtiﬂi unde sæ mergeﬂi, ce sæ faceﬂi øi ce sæ spuneﬂi.
Întrebaﬂi-væ: „Ce pot sæ mai fac?“. În rugæciunea dumneavoastræ de la sfârøitul zilei,
faceﬂi o descriere a muncii dumneavoastræ.
Veﬂi face o informare cætre conducætorii misiunii dumneavoastræ, în fiecare sæptæmânæ,
folosind „Scurt raport telefonic“. Dacæ sunteﬂi conducætor de misiune, veﬂi primi aceastæ
informare de la alﬂi misionari. Arætaﬂi interes faﬂæ de vieﬂile lor øi faﬂæ de vieﬂile celor cærora
le propovæduiesc, în loc sæ consideraﬂi cæ doar fac parte dintr-o statisticæ. Nu folosiﬂi aceste
rapoarte, formulare sau informaﬂii pe care le primiﬂi ca mijloace de control sau de manipulare. Informaﬂiile pe care le primiﬂi prin aceste mijloace væ vor asigura ocazii de a læuda
misionarii pentru dedicarea lor øi pentru a descoperi ocazii pentru viitoare instruiri.
Studiul scripturilor
Ce înseamnæ sæ fii responsabil?
D&L 58:26-33

D&L 101:78

Ezechiel 33:1-6

De ce libertatea de alegere este importantæ în atitudinea responsabilæ?
2 Nefi 2:26-29

Helaman 14:30-31

Cum trebuie sæ lucreze împreunæ un misionar øi un conducætor de misiune?
D&L 38:23-25

Evrei 13:17-18

Aduceﬂi-væ aminte
• Concentraﬂi-væ eforturile asupra scopului dumneavoastræ.
• Stabiliﬂi obiective potrivit indicatorilor cheie.
• Rugaﬂi-væ mult pentru obiectivele øi planurile dumneavoastræ.
• Folosiﬂi cartea zonei øi Programul zilnic al misionarului pentru a-i ajuta pe oameni sæ-øi
dezvolte credinﬂa, sæ se pocæiascæ, sæ se boteze, sæ primeascæ darul Duhului Sfânt øi sæ
îndure pânæ la sfârøit.
• Pentru fiecare indicator cheie, stabiliﬂi obiective care sæ væ ajute sæ progresaﬂi, sæ væ exercitaﬂi
credinﬂa øi sæ munciﬂi eficient.
• Organizaﬂi întruniri de planificare sæptæmânale øi zilnice, având ca temæ modul în care îi puteﬂi
ajuta pe ceilalﬂi sæ progreseze în Evanghelie.
• Ræspundeﬂi de eforturile dumneavoastræ faﬂæ de Domnul øi faﬂæ de conducætorii misiunii.
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Idei pentru studiu øi aplicaﬂii

Note

Studiul personal
• În jurnalul dumneavoastræ de studiu, scrieﬂi o propoziﬂie de ræspuns pentru fiecare
dintre întrebærile din „Luaﬂi în considerare“.

• Staﬂi câteva momente øi gândiﬂi-væ la ultima zi din activitatea dumneavoastræ de
misionar. Când vine acea zi:

– Ce doriﬂi sæ spuneﬂi cæ aﬂi fæcut în calitate de misionar?
– Ce doriﬂi sæ fi devenit?
– Ce schimbæri aﬂi dori sæ observe alﬂii la dumneavoastræ?
În jurnalul dumneavoastræ de studiu, scrieﬂi un ræspuns la fiecare dintre aceste
întrebæri. Hotærâﬂi ceea ce trebuie sæ faceﬂi acum pentru a realiza aceste obiective.
Scrieﬂi planurile care væ vin în minte.

Studiul împreunæ cu colegul
• Folosind cartea zonei, ræspundeﬂi la întrebærile de mai jos:
– Sunt toate înregistrærile la zi, exacte øi uøor de citit?
– Va putea un misionar care este nou în zonæ sæ analizeze cartea zonei øi sæ
afle unde existæ persoane în progres spiritual øi ce ar mai fi de fæcut pentru
a le ajuta?

– Va putea un misionar care este nou în zonæ sæ beneficieze de eforturile
dumneavoastræ pentru a gæsi noi simpatizanﬂi?

– Imaginaﬂi-væ cæ prezentaﬂi singur cartea zonei Domnului în timp ce ræspundeﬂi
despre modul în care aﬂi avut grijæ de persoanele din zona dumneavoastræ. Va
fi Domnul mulﬂumit de eforturile dumneavoastræ?

• Discutaﬂi despre unul dintre noii simpatizanﬂi. În Programul zilnic al misionarului,
gæsiﬂi pagina intitulatæ „Evenimente care conduc spre botez, confirmare øi
activitate în Bisericæ“. Alegeﬂi un eveniment øi întocmiﬂi o listæ cu tot ceea ce
trebuie sæ faceﬂi ca acest eveniment sæ aibæ loc. Discutaﬂi cum puteﬂi planifica
aceste sarcini astfel încât evenimentul sæ aibæ loc cât mai repede posibil.

• Discutaﬂi urmætoarea analogie cu colegul dumneavoastræ. Evaluaﬂi cât timp
„undiﬂa“ dumneavoastræ este sub apæ în fiecare zi.
„Nici unul dintre noi nu trebuie sæ fie ca pescarul care gândeøte cæ a pescuit toatæ
ziua, când în realitate el a petrecut cea mai mare parte a timpului intrând øi ieøind
din apæ, mâncând la prânz øi agitându-se cu echipamentul sæu. Succesul la
pescuit este asociat cu durata timpului în care aveﬂi undiﬂa în apæ, nu cu timpul
în care aﬂi fost plecaﬂi din apartament. Unii pescari sunt departe de casæ timp
de 12 ore øi au undiﬂa în apæ 10 ore. Alﬂi pescari sunt departe de casæ timp de
12 ore øi au undiﬂa în apæ numai 2 ore. Aceøtia din urmæ se miræ de ce nu au
acelaøi succes ca ceilalﬂi.
Acelaøi principiu se aplicæ øi misionarilor pe care Învæﬂætorul i-a numit ‚pescari de
oameni‘. Undiﬂa misionarului trebuie aruncatæ în apæ în momentul în care el iese
din apartament“ (Dallin H. Oaks, seminarul pentru noii preøedinﬂi de misiune, 20
iunie 2000).

Adunæri de district øi conferinﬂe de zonæ
• Citiﬂi misionarilor una dintre urmætoarele situaﬂii. Rugaﬂi-i pe misionari sæ discute
în grupuri mici obiectivele øi planurile care îi vor ajuta pe oamenii din aceste
exemple sæ progreseze spre botez øi confirmare. Cereﬂi fiecærui grup sæ-øi
împærtæøeascæ ideile.
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Prima situaﬂie: I-aﬂi întâlnit pe Paul øi Maria când ajutau la cantina pentru cei
særaci. Le-aﬂi propovæduit o lecﬂie øi, acum, ei vor sæ øtie mai mult. Ei nu cunosc
nici un membru al Bisericii. Maria este creøtinæ iar Paul nu consideræ cæ aparﬂine
unei anumite religii. Nu sunt cæsætoriﬂi, dar træiesc împreunæ. Paul lucreazæ de la 4
dupæ-amiaza pânæ la 12 noaptea. Maria lucreazæ numai ziua.
A doua situaﬂie: Matei a primit toate lecﬂiile øi merge la Bisericæ de cel puﬂin de
douæ ori pe lunæ. El crede cæ Joseph Smith este un profet øi crede cæ este
adeværatæ Cartea lui Mormon. Membrii familiei sale sunt catolici devotaﬂi øi nu
aprobæ întâlnirile lui cu misionarii.
A treia situaﬂie: Iuliana este elevæ la liceu. Ea are o prietenæ care este membræ a
Bisericii. Aceastæ prietenæ, care este membræ, a invitat-o sæ se întâlneascæ cu
dumneavoastræ. I-aﬂi propovæduit douæ lecﬂii. Prietena ei, care este membræ a
Bisericii, a fost prezentæ la ambele lecﬂii. Ea nu a fost încæ la Bisericæ øi este
atât de ocupatæ cu lecﬂiile încât este greu pentru ea sæ citeascæ din Cartea lui
Mormon.

• Rugaﬂi-i pe misionari sæ împærtæøeascæ experienﬂe în care, prin stabilirea de
obiective øi întocmirea de planuri, au putut sæ-i ajute pe oameni:

– sæ dezvolte o credinﬂæ mai mare în Salvator;
– sæ se pocæiascæ øi sæ facæ schimbæri care i-au adus mai aproape de
Dumnezeu;

– sæ primeascæ legæmintele botezului øi confirmarea;
– sæ se întoarcæ la Bisericæ øi sæ înnoiascæ legæmintele botezului.
• Împærﬂiﬂi misionarii în trei grupuri. Explicaﬂi cæ fiecare grup va primi o sarcinæ
importantæ. Dupæ aceea, daﬂi fiecærui grup una dintre urmætoarele sarcini:

– sæ deschidæ o nouæ zonæ de prozelitism;
– sæ pregæteascæ o sesiune de instruire, în cadrul unei conferinﬂe de zonæ, pe
tema prezentærii Cærﬂii lui Mormon simpatizanﬂilor;

– sæ integreze familia unui simpatizant în cadrul episcopiei. Familia are trei copii:
o fatæ în vârstæ de 8 ani, o fatæ de 12 ani øi un bæiat de 16 ani.
Spuneﬂi-le misionarilor cæ au opt minute pentru a dezvolta planul. Unul dintre
misionari va trebui sæ noteze planul, inclusiv activitæﬂile zilnice.
Cereﬂi fiecærui grup sæ-øi prezinte planul. Dupæ fiecare prezentare întrebaﬂi:

– Ce trebuiau sæ øtie misionarii în fiecare situaﬂie?
– Care ar putea sæ fie rezultatul, dacæ dumneavoastræ nu planificaﬂi activitæﬂi
importante sau dacæ nu planificaﬂi deloc?
Dupæ toate prezentærile, întrebaﬂi:

– În ce fel planificarea øi stabilirea de obiective sunt acte de dragoste?
Dar acte de credinﬂæ?

Preøedintele de misiune
• Rugaﬂi-i pe misionari sæ aducæ la conferinﬂa de zonæ sau la interviuri cærﬂile zonei
lor. Pe lângæ analizarea cærﬂii zonei de cætre dumneavoastræ, luaﬂi în considerare
analizarea cærﬂilor zonei de cætre conducætorii misiunii sau de cætre soﬂia
dumneavoastræ.

• Din când în când, supravegheaﬂi întrunirile de planificare zilnice sau sæptæmânale
ale misionarilor.
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• Uneori, efectuaﬂi interviurile în apartamentele misionarilor. Când faceﬂi astfel,
rugaﬂi-o pe soﬂia dumneavoastræ sau pe asistenﬂii preøedintelui sæ analizeze
cartea zonei øi programele zilnice ale misionarilor.

• Analizaﬂi frecvent programul zilnic al misionarilor.
• Din când în când, participaﬂi la o adunare a consiliului episcopiei.
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9 Gæsirea persoanelor

Cum sæ gæsesc
persoane cærora sæ
le propovæduiesc?

Note

Luaﬂi în considerare
• Ce înseamnæ „îi veﬂi gæsi pe cei ce væ vor primi“ (D&L 42:8)?
• Cum sæ-mi mæresc credinﬂa pentru a gæsi persoane cærora sæ le propovæduiesc?
• De ce trebuie sæ implic membri ai Bisericii în eforturile mele de a gæsi persoane cærora
sæ le propovæduiesc?
• Care este rolul persoanelor recomandate de mass-media øi de sediul central al Bisericii?
• Care este relaﬂia dintre gæsire øi propovæduire?
• Care este rolul slujirii în gæsirea persoanelor cærora sæ le propovæduiesc?
• Care sunt unele idei de gæsire a persoanelor cærora sæ le propovæduiesc pe care nu
le-am încercat?

Dezvoltarea credinﬂei de a gæsi simpatizanﬂi

Familia lui Dumnezeu. Toﬂi oamenii de pe pæmânt au fost membri ai familiei lui Dumnezeu
în viaﬂa premuritoare (vezi Faptele apostolilor 17:26-29; Evrei 12:9). Noi suntem o parte

© 1990 Del Parson. Reproducerea interzisæ.

D

octrinele øi principiile din acest capitol vor întæri credinﬂa dumneavoastræ în faptul
cæ Domnul pregæteøte persoane care sæ væ primeascæ pe dumneavoastræ øi Evanghelia
restauratæ. El væ va conduce cætre ei sau îi va conduce pe ei cætre dumneavoastræ. Gæsirea
simpatizanﬂilor este diferitæ în diverse pærﬂi ale lumii. Misionarii øi preøedinﬂii de misiune
trebuie sæ facæ adaptæri potrivit circumstanﬂelor. Cu toate diferenﬂele totuøi principiile de
gæsire a persoanelor cærora sæ li se propovæduiascæ sunt universale.
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din familia lui Dumnezeu în aceastæ viaﬂæ øi ne putem bucura chiar de binecuvântæri mai
mari ca membri ai familiei Lui în viaﬂa care va veni. Noi toﬂi suntem fraﬂi øi surori ai familiei
lui Dumnezeu. Aceastæ cunoaøtere ne dæ un sens al identitæﬂii øi al apartenenﬂei. Ne dæ
raﬂiunea de a spera la viaﬂa eternæ în prezenﬂa lui Dumnezeu. Noi înﬂelegem aceste
adeværuri fundamentale datoritæ restaurærii. Propovæduirea adeværurilor restaurate cætre
fraﬂii øi surorile dumneavoastræ este responsabilitatea øi binecuvântarea dumneavoastræ.
La fel ca øi Alma, când cæuta sæ-i ajute pe zoramiﬂii apostaﬂi, væ puteﬂi ruga: „O, Doamne,
vrei Tu sæ ne acorzi nouæ sæ avem succes în efortul nostru de a-i aduce pe ei iaræøi cætre
Tine, pentru Hristos? Iatæ, o, Doamne, sufletele lor sunt preﬂioase... de aceea, dæ-ne nouæ,
o, Doamne, putere øi înﬂelepciune ca sæ putem sæ-i aducem pe aceøti fraﬂi ai noøtri iaræøi
cætre Tine“ (Alma 31:34-35).
„Îi veﬂi gæsi pe cei ce væ vor primi.“ Dumneavoastræ aveﬂi obligaﬂia de a clædi Biserica
gæsindu-i „pe cei ce væ vor primi“ (D&L 42:8). Astfel de persoane vor recunoaøte cæ
sunteﬂi slujitorii Domnului. Ei vor fi dornici sæ ræspundæ mesajului dumneavoastræ.
Mulﬂi dintre aceøti oameni au fost „împiedicaﬂi sæ gæseascæ adeværul doar pentru cæ
nu øtiu unde sæ-l gæseascæ“ (D&L 123:12).
De obicei, nu øtiﬂi cine sunt aceste persoane. S-ar putea ca ele sæ nu recunoascæ imediat
faptul cæ sunteﬂi slujitorii Domnului. S-ar putea sæ nu înﬂeleagæ cæ pacea mai mare, direcﬂia øi
scopul vieﬂii vor veni prin Evanghelia restauratæ mai mult decât prin orice altceva. Deseori,
nu realizeazæ cæ ei cautæ Evanghelia restauratæ decât atunci când au gæsit-o. De exemplu, un
convertit a spus: „Când am auzit Evanghelia, ea a umplut un gol în inima mea, de care nu
øtiam cæ era acolo“. Altul a spus: „Am terminat cercetarea pe care o fæceam, dar nu øtiam“.
Oriunde sunteﬂi numiﬂi sæ slujiﬂi, amintiﬂi-væ cæ Domnul a „permis ca voi sæ veniﬂi în acest
loc; pentru cæ astfel [I] s-a pærut necesar pentru salvarea sufletelor“. Munciﬂi eficient pentru
„[a væ înælﬂa] glasurile cætre acest popor; spuneﬂi gândurile pe care [Domnul o sæ le punæ] în
inima voastræ“. Dacæ faceﬂi astfel, veﬂi primi promisiunea cæ „nu veﬂi fi umiliﬂi înaintea
oamenilor“ øi „vi se va da vouæ... chiar în acel moment, ceea ce va trebui sæ spuneﬂi“(D&L
100:4-6). Gæsirea prin Spirit a persoanei cæreia sæ-i propovæduiﬂi este la fel de importantæ ca
propovæduirea prin Spirit. Ca øi în cazul propovæduirii, efortul dumneavoastræ pentru a gæsi
persoanele va fi eficient dacæ sunteﬂi îndrumaﬂi de cætre Spirit. Sæ aveﬂi credinﬂæ cæ veﬂi øti ce
sæ propovæduiﬂi øi ce sæ faceﬂi pentru a-i gæsi pe aceia care væ vor primi.
Activitate: Studiul împreunæ cu colegul
Mulﬂi dintre membri Bisericii pe care îi vizitaﬂi pot fi convertiﬂi la Bisericæ. Planificaﬂi sæ-i întrebaﬂi
cum au intrat în contact cu Biserica øi cum au ajuns sæ îøi da seama cæ misionarii le
propovæduiau adeværul. Rezumaﬂi experienﬂele lor în jurnalul dumneavoastræ de studiu.
Studiul scripturilor
Cum sunt pregætiﬂi øi îndrumaﬂi copiii lui Dumnezeu spre Evanghelia restauratæ?
Alma 13:24
Alma 16:16-17
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Vorbiﬂi cu toatæ lumea

Note

În timp ce profetul Joseph Smith cælætorea
cu un grup de misionari pe râul Missouri,
Domnul a revelat: „Nu este necesar ca...
[vârstnicii] Mei sæ se deplaseze cu
repeziciune... în timp ce locuitorii de pe
fiecare parte pier în necredinﬂæ“ (D&L 61:3).
Când væ deplasaﬂi cu repeziciune la
activitæﬂile planificate, rugaﬂi-væ pentru
capacitatea de a întrezæri ocaziile
neplanificate de a sluji øi de a propovædui
celor care ar putea „pieri în necredinﬂæ“.
Rugaﬂi-væ pentru sensibilitatea spiritualæ de
a recunoaøte ocaziile. Veﬂi observa cæ Dumnezeu îi va pune în calea dumneavoastræ pe
copiii Sæi care sunt pregætiﬂi sæ primeascæ Evanghelia restauratæ.
Nimic nu se întâmplæ în munca misionaræ pânæ când nu gæsiﬂi pe cineva cæruia sæ îi
propovæduiﬂi. Vorbiﬂi cu cât mai multe persoane puteﬂi în fiecare zi. Este normal sæ fiﬂi
într-un fel neîncrezætor cu privire la felul în care veﬂi vorbi cu oamenii, dar væ puteﬂi
ruga pentru a avea credinﬂæ øi putere pentru a fi mai îndræzneﬂi când deschideﬂi gura
în vederea proclamærii Evangheliei restaurate. Încercaﬂi sæ aplicaﬂi urmætoarele idei
când cæutaﬂi sæ vorbiﬂi cu toﬂi cei pe care îi întâlniﬂi:
• vorbiﬂi cu oamenii despre familiile lor. Ajutaﬂi-i sæ vadæ cum poate fi Evanghelia
restauratæ o binecuvântare pentru familiile lor;
• cæutaﬂi chei – cum ar fi lucruri din casæ sau grædinæ, imprimæri pe îmbræcæminte sau
indicaﬂii despre copii – pentru a væ ajuta sæ øtiﬂi cum sæ începeﬂi sæ vorbiﬂi cu oamenii;
• ascultaﬂi cu sinceritate ceea ce væ spun oamenii;
• fiﬂi binevoitori, prietenoøi øi veseli. Oferiﬂi-væ sæ-i ajutaﬂi;
• bizuiﬂi-væ pe Spirit pentru a pune în inima øi în mintea dumneavoastræ ce sæ propovæduiﬂi;
• invitaﬂi-i pe toﬂi sæ afle despre Evanghelia restauratæ;
• oferiﬂi materiale care conﬂin informaﬂii despre Bisericæ øi despre programele ei;
• cereﬂi-le numele unor cunoøtinﬂe care ar putea fi interesate de mesajul dumneavoastræ.
În timp ce citiﬂi urmætoarea relatare adeværatæ, observaﬂi cum a fost pregætit omul sæ-i
primeascæ pe misionari øi felul în care misionarii au folosit o ocazie neplanificatæ pentru
a-i propovædui Evanghelia.
Copil fiind, n-am fost niciodatæ învæﬂat sæ citesc Biblia. M-am dus la bisericæ duminicile, dar n-am
contribuit cu nimic øi n-am simﬂit nimic în schimb. Eram deziluzionat de religia mea... L-am cæutat
pe... Dumnezeu – dorind sæ aflu dacæ El chiar existæ. Eram însetat sæ-L cunosc pe El øi cuvintele Lui.
Dar nu mi se pærea cæ gæsisem ceea ce cæutam.
Erau momente când simﬂeam cæ sunt aproape de a-mi potoli setea. Când am ﬂinut pentru prima
oaræ în braﬂe primul meu copil, o fiicæ, am avut sentimentul cæ Dumnezeu existæ într-adevær. Mulﬂi
ani mai târziu, când s-a næscut sora ei, am avut acelaøi sentiment... Totuøi, majoritatea timpului, o
inexplicabilæ obosealæ îmi apæsa sufletul. Eram însetat spiritual øi nu puteam gæsi un loc unde sæ-mi
satisfac setea spiritualæ.
În aprilie 1994 locuiam în oraøul Monterrey, Mexic, câøtigându-mi existenﬂa ca taximetrist. Într-o
zi, a plouat ore întregi, apa venind în cascade în jos, de pe povârniøurile de munte. Dupæ ce am condus
prin ploaie ore întregi, am ajuns într-un mic oræøel la circa 8 kilometri (5 mile) depærtare de
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Monterrey. Era aproape... timpul sæ merg acasæ. Deodatæ, am væzut doi tineri mergând pe jos.
Purtau pantaloni negri øi cæmæøi albe øi pæreau a fi uzi din cap pânæ în picioare.
Când m-am apropiat de ei, am deschis uøa taxiului øi am strigat: „Urcaﬂi-væ! Merg la Monterrey“.
Cel mai înalt, care avea o înfæﬂiøare foarte plæcutæ, a ræspuns: „N-avem nici un ban“.
„E gratuit“, am ræspuns.
Ei au intrat repede în taxi.
În timp ce conduceam, am vorbit. Ei au întrebat dacæ pot împærtæøi cu mine un mesaj despre Isus
Hristos. Am fost de acord øi le-am dat adresa mea.
Când am ajuns acasæ, am trezit-o pe soﬂia mea øi i-am povestit despre cei doi tineri. „Ce
coincidenﬂæ“, am spus. „Unul este mexican øi altul american øi pe amândoi îi cheamæ Elder“.
„Elder înseamnæ misionar“, a ræspuns soﬂia mea, care cunoøtea câte ceva despre Bisericæ.
Profund, în sinea mea, am simﬂit ceva care m-a emoﬂionat. Aceøti tineri læsaseræ un sentiment de
uimire intensæ în inima mea. Am simﬂit cæ eram aproape de a gæsi apa care îmi va potoli setea mea
spiritualæ, ceva care îmi era la îndemânæ.
Misionarii au venit la noi acasæ în ziua de 5 iunie øi am fost fericit sæ-i ascult. Douæ sæptæmâni mai
târziu, la 19 iunie, am fost botezat. Soﬂia mea a fost botezatæ dupæ patru luni, în luna octombrie. Fiica
noastræ cea mai mare primise educaﬂie religioasæ la øcoalæ. Când a fost la Bisericæ prima oaræ, ea a
strigat: „Tatæ, aceastæ învæﬂæturæ este mult mai bunæ decât ceea ce învæﬂ eu la øcoalæ!“. Ea a fost, de
asemenea, botezatæ în luna octombrie.
În luna decembrie 1995, am fost
pecetluiﬂi ca familie în Templul Mexico, din
oraøul Mexico, pentru aceastæ viaﬂæ øi
pentru eternitate. Acum suntem o familie
care se bucuræ de armonie, pace øi fericire.
Øtim pe cine preaslævim. Øtim de unde am
venit øi încotro ne îndreptæm. Iubim
cuvântul lui Dumnezeu, în special Cartea
lui Mormon øi iubim Biserica Sa, Biserica
lui Isus Hristos a Sfinﬂilor din Zilele din
Urmæ. Prin aceste daruri, noi am gæsit acea
fântânæ de apæ vie despre care Salvatorul a
spus, când a vorbit cu femeia din Samaria:
„Oricui va bea din apa, pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete; ba încæ apa, pe care i-o voi da Eu,
se va preface în el într-un izvor de apæ, care va ﬂâøni în viaﬂa veønicæ“ (Ioan 4:14). [Victor Manuel
Cabrera, „Thirsting for the Living Water“, Ensign, aug. 2002 pag. 60-61]

Activitate: Studiul personal sau împreunæ cu colegul
• Cum a fost pregætit bærbatul pentru Evanghelia restauratæ?
• Ce s-ar fi întâmplat dacæ elderii n-ar fi deschis niciodatæ gura pentru a împærtæøi mesajul
Evangheliei?
• Analizaﬂi ce aﬂi fæcut ieri. Aﬂi vorbit cu cât mai multe persoane a fost posibil? Dacæ nu,
întocmiﬂi planuri pentru a face astfel astæzi.
Studiul scripturilor
Ce spune Salvatorul referitor la cum sæ væ deschideﬂi gura? Ce trebuie sæ propovæduiﬂi? Ce
vi s-a promis?
D&L 24:12
D&L 28:16
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Propovæduiﬂi când gæsiﬂi, gæsiﬂi când propovæduiﬂi

Note

Gæsirea øi propovæduirea sunt activitæﬂi asociate, care au legæturæ una cu alta. Când
întâlniﬂi persoane, fiﬂi pregætiﬂi sæ prezentaﬂi expuneri scurte despre adeværul restaurat,
astfel încât Duhul Sfânt sæ poatæ mærturisi cæ dumneavoastræ sunteﬂi slujitorii Domnului.
În multe situaﬂii, veﬂi fi nevoit sæ prezentaﬂi un mesaj într-un minut sau chiar mai puﬂin
Oamenii sunt obiønuiﬂi cu afirmaﬂii scurte, impresionante. De exemplu, puteﬂi mærturisi
despre mesajul restaurærii în doar douæ sau trei propoziﬂii:
Adeværurile originale ale lui Dumnezeu (Evanghelia lui Isus Hristos), care au fost pierdute timp
de secole, au fost restaurate de un Dumnezeu iubitor, printr-un profet în viaﬂæ. Avem dovada despre
aceasta, în cartea pe care o puteﬂi avea în mâinile dumneavoastræ, o puteﬂi citi, puteﬂi medita în inima
dumneavoastræ øi væ puteﬂi ruga pentru a afla singur adeværul despre ea. Ne permiteﬂi sæ...

Dacæ mai este puﬂin timp disponibil, aﬂi putea spune mai mult:
Mesajul nostru este simplu. Dumnezeu este Tatæl nostru. Noi suntem copiii Lui. Facem parte din
familia Sa. El ne iubeøte. De la începutul lumii, El S-a ghidat dupæ un model de dragoste øi de grijæ.
De multe ori, El a întins mâna cu dragoste pentru a revela Evanghelia lui Isus Hristos astfel încât
copiii Sæi sæ poatæ øti cum sæ se întoarcæ la El. El a revelat-o profeﬂilor, cum ar fi Adam, Noe, Avraam
øi Moise. Dar unii oameni, au ales în repetate rânduri sæ respingæ Evanghelia. Acum douæ mii de ani,
Însuøi Isus Hristos a propovæduit Evanghelia Sa. Incredibil, oamenii L-au respins chiar øi pe Isus.
Când oamenii dispreﬂuiesc sau denatureazæ adeværatele doctrine øi rânduieli ale Evangheliei,
Dumnezeu Îøi retrage autoritatea datæ de El pentru a conduce Biserica.
Noi væ invitæm sæ adæugaﬂi acestea la adeværurile pe care deja le preﬂuiﬂi. Luaﬂi în considerare
evidenﬂa faptului cæ Tatæl nostru Ceresc Øi-a întins din nou mâna cætre copiii Lui în dragoste øi cæ a
revelat adeværatele doctrine øi rânduieli unui profet. Numele acestui profet este Joseph Snith. Dovada
acestui adevær mæreﬂ se gæseøte într-o carte – Cartea lui Mormon. Puteﬂi sæ o aveﬂi în mâinile dumneavoastræ, puteﬂi sæ o citiﬂi øi sæ meditaﬂi asupra adeværurilor ei în mintea øi în inima dumneavoastræ.

Evitaﬂi tendinﬂa de a spune: „Putem sæ væ reﬂinem câteva clipe pentru a væ propovædui
un mesaj despre...“. Mai bine, dezvoltaﬂi-væ obiceiul de a începe sæ propovæduiﬂi øi sæ
mærturisiﬂi imediat când întâlniﬂi oamenii. Veﬂi gæsi mai multe persoane cærora sæ le propovæduiﬂi în timp ce le mærturisiﬂi øi le permiteﬂi sæ simtæ puterea Duhului Sfânt.
Oricum ar fi prima dumneavoastræ abordare, referiﬂi-væ imediat øi simplu la restaurarea Evangheliei, pentru cæ acesta este unicul nostru mesaj cætre lume. Deseori, cei cærora
le propovæduiﬂi au prieteni sau rude care sunt pregætiﬂi pentru a primi Evanghelia restauratæ. În toate situaﬂiile de propovæduire – cum ar fi gæsirea, propovæduirea cætre simpatizanﬂi, munca efectuatæ cu membrii Bisericii – întrebaﬂi: „Cunoaøteﬂi pe cineva care ar fi
interesat sæ cunoascæ acest mesaj øi sæ beneficieze de pe urma lui?“. Dupæ ce primiﬂi o
persoanæ recomandatæ, întrebaﬂi: „Cine ar mai putea beneficia de pe urma mesajului nostru?“. Nu ezitaﬂi sæ adresaﬂi mereu aceste întrebæri în întâlnirile de mai târziu. Când cei
cærora le propovæduiﬂi au parte de binecuvântærile Evangheliei, dorinﬂa lor de a o împærtæøi va creøte (vezi 1 Nefi 8:12). Deseori, ei îøi vor face noi prieteni în timp ce învaﬂæ
Evanghelia. Misionarii care aplicæ acest principiu au de obicei multe persoane cærora sæ
le propovæduiascæ.
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Activitate: Studiul împreunæ cu colegul
• Pregætiﬂi un mesaj de un minut bazat pe una dintre lecﬂii. Gândiﬂi-væ la modalitæﬂi prin care
sæ propovæduiﬂi aceastæ lecﬂie într-o situaﬂie când aﬂi gæsit un simpatizant.
• Stabiliﬂi cum puteﬂi asocia repede acest mesaj cu restaurarea.
• Împærtæøiﬂi mesajul cu colegul dumneavoastræ.
• Stabiliﬂi obiectivul de a propovædui acest mesaj într-un moment corespunzætor, astæzi,
pentru a adæuga un nou simpatizant grupului cæruia îi propovæduiﬂi.
• Revedeﬂi lista persoanelor cærora le propovæduiﬂi în prezent. Întocmiﬂi o listæ cu cei pe care
i-aﬂi rugat sæ væ recomande alte persoane øi cu cei pe care nu i-aﬂi rugat. Exersaﬂi modul
în care veﬂi face o invitaﬂie celor din fiecare grup pentru a væ recomanda o persoanæ. În
programul dumneavoastræ, scrieﬂi o notæ pentru a face aceastæ invitaﬂie în timpul vizitelor
pe care le veﬂi face în viitor.

Vorbiﬂi despre importanﬂa familiei
Restaurarea Evangheliei lui Isus
Hristos binecuvânteazæ familiile.
Træind conform principiilor
Evangheliei restaurate, familiile se
întæresc øi pot avea parte de pace,
de bucurie øi un sentiment de apartenenﬂæ øi de identitate.
Vorbind despre importanﬂa familiei cu cei cu care væ întâlniﬂi în fiecare zi, veﬂi fi ajutat sæ gæsiﬂi persoane cærora sæ le propovæduiﬂi.
Cei mai mulﬂi oameni sunt interesaﬂi în mod normal de familii. În multe situaﬂii de gæsire a simpatizanﬂilor, puteﬂi sæ asociaﬂi repede ceea ce majoritatea oamenilor cunoaøte despre familie cu mesajul restaurærii.
Când gæsiﬂi simpatizanﬂi, puteﬂi spune ceva de genul urmætor:
Pentru noi nu este nimic mai important decât familiile noastre. Familia noastræ ne leagæ unul de
altul, ne dæ un nume øi ne ajutæ sæ ne simﬂim necesari øi iubiﬂi. De la familiile noastre moøtenim
træsæturi de personalitate, însuøiri øi caracteristici fizice, care ne dau o anumitæ identitate unicæ.
Pentru mulﬂi oameni din lume, cea mai importantæ prioritate este aceea de a avea o familie
puternicæ, fericitæ. Îndeplinirea acestui obiectiv este deseori dificilæ. Sæ creøti copii øi sæ ai o cæsnicie
puternicæ în lumea de astæzi sunt lucruri care par aproape imposibile în aceste timpuri, în care
lucrurile rele sunt peste tot în jurul nostru.

Dupæ aceea, puteﬂi face o trecere spre mesajul restaurærii:
Sentimentele de dragoste øi grijæ pe care le avem pentru familiile noastre sunt eterne øi înrædæcinate
profund în sufletele noastre. Ele sunt axate pe relaﬂiile noastre cu Dumnezeu. Dumneavoastræ aﬂi fæcut
parte din familia lui Dumnezeu dinainte de a væ fi næscut. El este Tatæl nostru. Deoarece El este Tatæl
nostru, noi suntem fraﬂi øi surori. Tatæl Ceresc doreøte sæ ne întoarcem sæ træim lângæ El, ca fiind parte
din familia Sa. Aici, pe pæmânt, familiile sunt o legæturæ cu familia lui Dumnezeu. Familiile pot træi
împreunæ dupæ aceastæ viaﬂæ. Noi øtim acest lucru, deoarece dupæ ce au fost pierdute timp de secole,
adeværatele doctrine øi rânduieli ale Evangheliei, cum ar fi botezul prin scufundarea în apæ, au fost
restaurate pe pæmânt de cætre Tatæl nostru Ceresc iubitor, printr-un profet în viaﬂæ. Aceste adeværuri
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restaurate nu numai cæ ne ajutæ sæ înﬂelegem care este locul nostru în familia lui Dumnezeu, ci sunt
speranﬂa noastræ cea mai mare pentru o familie puternicæ, fericitæ, în aceastæ viaﬂæ. Putem sæ væ
învæﬂæm mai multe despre...

Note

Acelaøi lucru poate fi realizat cu alte teme, cum ar fi fericirea, adversitatea, scopul
vieﬂii sau moartea. Oricum ar fi abordarea dumneavoastræ când gæsiﬂi simpatizanﬂi,
aduceﬂi-væ aminte sæ faceﬂi repede legætura cu mesajul nostru unic adresat cætre lume.

Importanﬂa membrilor Bisericii
Lucraﬂi cu membrii Bisericii pentru a gæsi persoane cærora sæ le propovæduiﬂi. Situaﬂia
idealæ este aceea în care membrii Bisericii îi invitæ pe alﬂii pentru a li se propovædui øi
sunt prezenﬂi la propovæduire. Când membrii Bisericii fac acest lucru, mai multe
persoane sunt botezate øi ræmân active în Bisericæ. Asocierea cu membrii Bisericii este
importantæ, deoarece liniøteøte inimile oamenilor øi, deseori, îi duce spre cercetarea
Evangheliei restaurate. Deseori, aceasta înseamnæ cæ ei sunt aduøi în cercul de prieteni
ai membrilor Bisericii, incluzând membri activi øi mai puﬂin activi, convertiﬂi recent øi
familiile în care nu sunt toﬂi membri ai Bisericii.
Preøedintele Gordon B. Hinckley ne-a învæﬂat:
„Foarte mulﬂi se uitæ la munca misionaræ ca la o
„Dupæ ce totul a fost spus,
simplæ distribuire de broøuri religioase. Toﬂi cei
cea mai mare øi cea mai
cærora le este cunoscutæ aceastæ muncæ øtiu cæ este
o cale mai bunæ. Acea cale este prin membrii
importantæ responsabilitate
Bisericii. Oricând existæ un membru al Bisericii
este aceea de a
care prezintæ un simpatizant, existæ imediat un
propovædui Evanghelia“.
sistem de sprijin. Membrul Bisericii depune
mærturie despre adeværul lucrærii. El ﬂine mult
– PROFETUL JOSEPH SMITH
TEACHINGS OF THE PROPHET JOSEPH SMITH. PAG. 13
la fericirea prietenului sæu simpatizant. El se
bucuræ când prietenul lui face progrese în
învæﬂarea Evangheliei.
„Misionarii cu timp deplin pot face propovæduirea concretæ, dar membrul Bisericii,
ori de câte ori este posibil, va susﬂine aceastæ propovæduire prin oferirea casei lui pentru
a fi dusæ mai departe aceastæ slujire misionaræ. El va depune o mærturie sinceræ despre
divinitatea lucrærii. El va fi acolo pentru a ræspunde la întrebæri, când misionarii nu sunt
în apropiere. El va fi un prieten pentru convertitul care face o schimbare mare øi uneori
dificilæ... Procesul aducerii de noi oameni în Bisericæ nu este numai responsabilitatea
misionarilor. Ei reuøesc cel mai bine când membrii Bisericii devin sursa pentru gæsirea
de noi simpatizanﬂi“ (Ensign, mai 1991, pag. 105-106).
Punctul de plecare în clædirea relaﬂiilor puternice cu membrii Bisericii este episcopul.
Oferiﬂi-væ sæ ajutaﬂi øi sæ slujiﬂi prin orice cale dreaptæ pe care o cere el. Cu regularitate,
întrebaﬂi-væ: „Sunt eu o binecuvântare sau o povaræ pentru episcop?“. Adoptaﬂi o
atitudine de genul: „Cum pot eu sæ ajut?“. Dacæ veﬂi cæuta ocazii de dragoste, de slujire
øi de propovæduire, va fi mult mai probabil ca episcopul øi membrii din episcopie sæ vi-i
încredinﬂeze pe membrii familiilor øi pe prietenii lor.
Luaﬂi în considerare urmætorul extras dintr-o scrisoare scrisæ de un misionar
preøedintelui sæu de misiune:
Stimate domnule preøedinte,
Asistenﬂii au telefonat astæzi spunându-mi cæ sunt transferat. Am simﬂit cæ trebuie sæ væ scriu øi
sæ væ mulﬂumesc pentru cæ m-aﬂi trimis în aceastæ zonæ. Parcæ ieri îmi spuneaﬂi despre problemele
care ne stau în faﬂæ.
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Prima duminicæ a confirmat ceea ce mi-aﬂi spus. Am fost întâmpinat în episcopie cu un bun venit
færæ prea mult entuziasm. Singura razæ de luminæ în acea primæ duminicæ a fost Scott, noul
conducætor al misiunii din episcopie. El fusese transferat la baza aviaﬂiei militare cu o lunæ în urmæ øi
slujise în calitate de conducætor al misiunii din episcopie timp de douæ sæptæmâni. Scott ne-a invitat
acasæ la el la cinæ, în prima noastræ duminicæ, pentru a discuta ceea ce se poate face pentru ca munca
sæ înainteze. Dupæ cinæ, am îngenuncheat în rugæciune øi L-am rugat pe Tatæl Ceresc sæ ne îndrume.
În timp ce ne rugam, am simﬂit un sentiment de pace øi de hotærâre. Noi am stabilit cæ cea mai bunæ
cale de a înainta era aceea de a câøtiga încrederea membrilor Bisericii. Noi am hotærât sæ urmæm
exemplul lui Amon øi sæ le slujim.
Am început cu episcopul. Din cauzæ cæ botezurile erau absente în zonæ øi din cauza lipsei de efort
din partea misionarilor precedenﬂi, el nu a fost prea entuziasmat de rugæmintea noastræ de a ne întâlni
cu el. În final, el ne-a invitat la el acasæ, la cinæ. Am aflat cæ episcopul se pregætea sæ schimbe covorul
din camera de zi øi sæ refacæ parchetul. Ne-am oferit ajutorul øi el a acceptat. La încheierea acestei
lucræri, episcopul ne-a rugat sæ vorbim la o adunare de împærtæøanie. Am considerat acest lucru drept
o dovadæ cæ el a început sæ aibæ încredere în noi.
Am folosit acelaøi model de slujire când ne-am întâlnit cu alﬂi membri ai Bisericii. Am gæsit ocazii
de a-i ajuta în multe feluri simple. Când nu eram cu membrii Bisericii, bæteam la uøi øi vorbeam cu cât
mai multe persoane despre Evanghelia restauratæ. Am fost binecuvântaﬂi cu persoane cærora sæ le
propovæduim øi membrii Bisericii ne-au væzut aducând la Bisericæ persoane pe care le gæseam noi.
Atitudinea întregi episcopii a început sæ se schimbe. Era o emoﬂie crescândæ despre munca misionaræ.
Odatæ ce membrii au avut încredere în noi, munca s-a accelerat. Multe botezuri au urmat.

Nenumæraﬂi membri ai Bisericii se
tem sæ facæ muncæ misionaræ. Mulﬂi nu
sunt siguri de unde sæ înceapæ sau ce
sæ spunæ. Mulﬂi se tem cæ vor pierde
prieteni apropiaﬂi dacæ încearcæ sæ
împærtæøeascæ Evanghelia cu ei. Sunt
multe cæi prin care membrii Bisericii pot
fi ajutaﬂi. De exemplu, îi ajutaﬂi sæ-øi
edifice credinﬂa propovæduindu-le
mesajul restaurærii øi alte doctrine din
lecﬂii. Ajutaﬂi-i sæ simtæ Spiritul øi puterea mesajului nostru. Întærirea înﬂelegerii lor
despre doctrina lui Hristos va face mai mult decât orice altceva aﬂi putea face, pentru
creøterea încrederii lor în dumneavoastræ øi pentru clædirea entuziasmului lor de a face
muncæ misionaræ. Ajutaﬂi-i sæ înﬂeleagæ faptul cæ, oferind restaurarea Evangheliei, vor
creøte mai natural relaﬂiile în cazul în care vor sæ-i iubeascæ øi sæ-i slujeascæ pe membrii
familiei øi pe prietenii lor. Învæﬂaﬂi-i principiile din secﬂiunea „Mergeﬂi din loc în loc øi
faceﬂi bine“ din acest capitol. Încurajaﬂi-i pe membri sæ „se uneascæ în post øi în rugæciune
fierbinte pentru binele sufletelor acelora care nu-L [cunosc] pe Dumnezeu“ (Alma 6:6). În
tot ceea ce faceﬂi alæturi de membrii Bisericii, cæutaﬂi sæ-i edificaﬂi øi sæ le clædiﬂi credinﬂa,
pentru a-i ajuta sæ efectueze muncæ misionaræ.
În plus, pe lângæ lucrul cu membrii activi, cæutaﬂi sæ gæsiﬂi persoane cærora sæ le
propovæduiﬂi prin viitori elderi, prin membri mai puﬂin activi øi prin membri noi. Este
posibil ca aceøti membri sæ aibæ mulﬂi prieteni de alte credinﬂe øi sæ fie binecuvântaﬂi în
timp ce împærtæøesc Evanghelia restauratæ cu membrii familiei lor øi cu prietenii lor.
La fiecare vizitæ fæcutæ la membri, faceﬂi tot ceea ce puteﬂi pentru a-i încuraja:
• sæ se roage øi sæ urmeze Spiritul;
• sæ slujeascæ;
• sæ dezvolte legæturi de prietenie;
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• sæ deschidæ gura pentru a împærtæøi Evanghelia restauratæ;

Note

• sæ-i invite pe alﬂii sæ facæ lucruri care sæ ducæ la creøterea credinﬂei lor în Hristos.
Fiecare persoanæ recomandatæ de un membru al Bisericii trebuie tratatæ ca ceva preﬂios.
Când un membru al Bisericii væ dæ numele unui prieten pentru a-i telefona sau a-l vizita,
acﬂionaﬂi repede øi raportaﬂi rezultatele membrului Bisericii.
Idei pentru a-i ajuta pe membrii Bisericii
Sunt multe cæi prin care membrii Bisericii pot fi încurajaﬂi sæ devinæ mai implicaﬂi în munca
misionaræ. Luaﬂi în considerare urmætoarele idei:
• cæutaﬂi îndrumarea episcopului øi a altor conducætori ai episcopiei; vedeﬂi capitolul 13 pentru
ajutor suplimentar în acest sens;
• propovæduiﬂi membrilor øi conducætorilor Bisericii mesajul restaurærii øi alte lecﬂii;
• învæﬂaﬂi-i sæ-i iubeascæ øi sæ-i slujeascæ pe vecinii øi pe prietenii lor;
• încurajaﬂi-i sæ posteascæ øi sæ se roage pentru ocazii de a face muncæ misionaræ;
• încurajaﬂi-i sæ viziteze cunoøtinﬂele care au trecut recent printr-un eveniment care le-a
schimbat viaﬂa (naøtere, deces în familie, cæsætorie sau o mutare recentæ);
• rugaﬂi-i sæ væ ajute sæ propovæduiﬂi;
• situaﬂia idealæ este de a avea cu dumneavoastræ un membru al Bisericii care a aparﬂinut
înainte aceleiaøi biserici ca simpatizant;
• ajutaﬂi-i sæ stabileascæ date în care îi vor invita pe prietenii lor sæ afle despre mesajul restaurærii;
• arætaﬂi-le articole pe care le pot da altora, cum ar fi exemplare ale Cærﬂii lui Mormon, casete
video øi materiale care conﬂin informaﬂii despre Bisericæ øi despre programele ei;
• încurajaﬂi-i sæ-i invite pe prietenii lor sæ participe la Bisericæ sau la seri de familie, sæ
vizioneze o casetæ video produsæ de Bisericæ sau sæ participe la o conversaﬂie despre
Evanghelie;
• ajutaﬂi-i sæ exerseze ceea ce ar putea sæ le spunæ prietenilor lor;
• învæﬂaﬂi-i cæ împærtæøirea Evangheliei este un lucru valoros, indiferent de rezultat.
Sunt multe alte cæi prin care membrii Bisericii pot fi ajutaﬂi pentru a deveni mai implicaﬂi. Cæutaﬂi
sæ adæugaﬂi øi alte idei la aceastæ listæ, de-a lungul misiunii dumneavoastræ. Împærtæøiﬂi ideile
dumneavoastræ cu alﬂi misionari.
Activitate: Studiul împreunæ cu colegul
Împreunæ cu colegul dumneavoastræ, revedeﬂi ceea ce aﬂi fæcut pentru a-i sluji øi ajuta pe
episcop øi pe alﬂi conducætori øi membri ai Bisericii în luna trecutæ. Discutaﬂi øi planificaﬂi
ceea ce puteﬂi face în timpul lunii urmætoare, pentru a dezvolta o relaﬂie mai strânsæ cu ei.
Revedeﬂi ideile enumerate în caseta „Idei pentru a-i ajuta pe membrii Bisericii“. Identificaﬂi unele
idei pe care nu le-aﬂi încercat încæ. Folosind programul dumneavoastræ zilnic, întocmiﬂi planuri øi
încercaﬂi unele idei în cursul sæptæmânii viitoare.

Persoane recomandate de cætre mass-media øi de cætre sediul central al
Bisericii
Persoanele recomandate sunt o altæ sursæ în gæsirea celor care sunt pregætiﬂi pentru
Evanghelia restauratæ. Suplimentar faﬂæ de persoanele recomandate de membrii Bisericii,
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Biserica, în mod activ, îi contacteazæ prin multe cæi pe copiii lui Dumnezeu. Biserica
însæøi creeazæ interes prin eforturi fæcute prin alte metode, cum ar fi publicitate prin
mass-media, existenﬂa unor centre de vizitare, a unor locuri istorice, prin ajutoare
umanitare øi de bunæstare øi prin Internet (www.mormon.org, www.lds.org,
www.familysearch.org). Persoanele recomandate prin mass-media øi de la sediul central
al Bisericii reprezintæ persoane care au fost de acord sæ primeascæ vizita reprezentanﬂilor
Bisericii pentru distribuirea unui material (cum ar fi Biblia sfântæ sau Cartea lui Mormon)
øi sæ li se propovæduiascæ mai multe despre Bisericæ. Aceste ocazii de propovæduire trebuie
privite de misionari ca responsabilitæﬂi sacre.
Înainte de a vizita o persoanæ recomandatæ, asiguraﬂi-væ cæ sunteﬂi familiarizat cu
materialul care a fost cerut. Plænuiﬂi o scurtæ lecﬂie pentru trecerea de la material la
propovæduirea mesajului restaurærii. În unele cazuri, persoanele recomandate væ vor
conduce la alﬂii pe care Dumnezeu i-a pregætit. Dacæ persoanele contactate nu sunt
interesate, întrebaﬂi-le dacæ øtiu pe cineva care ar putea fi interesat. De asemenea, vorbiﬂi
cu alﬂi membri ai familiei øi cu vecinii lor. Întrebaﬂi pe fiecare cine altcineva ar putea fi
interesat de mesajul dumneavoastræ. Poate aﬂi fost condus spre aceastæ persoanæ deoarece
altcineva din casæ sau din vecinætate este pregætit pentru Evanghelie.
Când lucraﬂi cu persoane recomandate, amintiﬂi-væ:
• sæ le contactaﬂi în decurs de 24 de ore;
• dacæ este posibil, telefonaﬂi-le din timp pentru a stabili vizita; dacæ nu sunt acasæ,
încercaﬂi la diferite ore din zi;
• distribuiﬂi materialul cerut øi amintiﬂi-le cæ ei au solicitat vizita dumneavoastræ.
Adunaﬂi toate persoanele din casæ pentru a asculta;
• propovæduiﬂi mesajul restaurærii;
• faceﬂi invitaﬂii care sæ ducæ la clædirea credinﬂei lor în Hristos;
• rugaﬂi-i sæ væ recomande persoane;
• stabiliﬂi o nouæ vizitæ;
• planificaﬂi sæ munciﬂi în acel cartier dupæ ce întâlnirea dumneavoastræ se încheie;
• dacæ persoana nu este acasæ, vorbiﬂi cu vecinii.
Activitate: Studiul împreunæ cu colegul
Gæsiﬂi toate persoanele recomandate primite în zona dumneavoastræ în cursul lunii trecute.
Identificaﬂi toate persoanele care nu au fost contactate øi vizitaﬂi-le. Hotærâﬂi care dintre
persoanele pe care le-aﬂi contactat anterior trebuie vizitate din nou.

Istoria familiei
Istoria familiei sau genealogia asiguræ o altæ cale prin care puteﬂi gæsi persoane cærora
sæ le propovæduiﬂi. Istoria familiei este acum una dintre cele mai ræspândite pasiuni în
lume. Spiritul lui Ilie influenﬂeazæ milioane de oameni din întreaga lume pentru a-øi
cæuta stræmoøii. Mulﬂi doresc o legæturæ mai strânsæ cu familia lor numeroasæ. Aceasta
poate duce la dorinﬂa de a gæsi o legæturæ øi o identitate cu familia lui Dumnezeu.
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Stabiliﬂi ce fel de resurse pentru istoria familiei sunt disponibile în zona dumneavoastræ.
„Sper sæ væd cæ desfiinﬂæm
De exemplu, puteﬂi invita oameni la centrul lograniﬂele artificiale pe care
cal de istorie a familiei sau îi puteﬂi prezenta
membrilor Bisericii, care îi pot ajuta sæ efectueze
foarte des le punem între
o primæ cercetare a stræmoøilor lor. Nu este nemunca misionaræ øi templu
voie sæ cunoaøteﬂi foarte multe despre istoria faøi munca pentru genealogie,
miliei pentru a oferi acest serviciu, dacæ aveﬂi
deoarece este aceeaøi mæreaﬂæ
ajutorul membrilor Bisericii. În majoritatea zonelor din lume existæ membri care îi pot ajuta
lucrare mântuitoare!“
pe alﬂii sæ-øi caute rædæcinile familiei. Implicaﬂi-i
– PREØEDINTELE SPENCER W. KIMBALL
pe membri, astfel încât posibilii simpatizanﬂi sæ
„THE THINGS OF ETERNITY-STAND WE IN JEOPARDY?“
ENSIGN, IAN. 1977, PAG. 3
întâlneascæ persoane care se pot împrieteni cu
ei. Explicaﬂi cæ folosirea centrelor de istorie a familiei este un serviciu gratuit.
Când distribuiﬂi broøuri sau vorbiﬂi despre Evanghelie, puteﬂi da oamenilor un material
care conﬂine informaﬂii despre istoria familiei, care sæ aibæ numærul de telefon al centrului
local de istorie a familiei, oferindu-le o primæ cercetare iniﬂialæ gratuitæ a rædæcinilor familiei lor. Faceﬂi o vizitæ în decurs de o zi sau douæ la casele celor cærora le-aﬂi læsat materialul. Împærﬂiﬂi aceste formulare simpatizanﬂilor, care le pot oferi prietenilor sau rudelor
lor. De asemenea, este o idee bunæ sæ aveﬂi cu dumneavoastræ propriul arbore genealogic
întocmit pentru patru generaﬂii, ca un exemplu øi ca sæ-l arætaﬂi celor care poate au acelaøi
nume de familie cu al dumneavoastræ.

Note

Pentru a începe, luaﬂi în considerare urmætoarele:
• vizitaﬂi centrul de istorie a familiei, dacæ existæ unul în zona dumneavoastræ;
• discutaﬂi cu episcopul øi cu cei din consiliul episcopiei despre dorinﬂa dumneavoastræ
de a oferi ajutor cu privire la istoria familiei persoanelor pe care le întâlniﬂi zilnic;
• vorbiﬂi-le conducætorilor misiunilor din episcopie despre cum poate fi coordonat mai
bine acest efort:
– Este episcopul mulﬂumit de cerinﬂa dumneavoastræ privind ajutorul din partea
membrilor episcopiei?
– Care sunt membrii din episcopie care slujesc la centrul de istorie a familiei sau
care au experienﬂæ în munca de istorie a familiei?
– Cum puteﬂi sæ cereﬂi cel mai bine ajutorul acestor membri ai episcopiei?
– Cine væ poate însoﬂi când înmânaﬂi formularele pentru arborele genealogic
sau pentru înregistræri ale grupului de familie?
Citiﬂi urmætoarea povestire relatatæ de un misionar adult. Observaﬂi rolul jucat
de istoria familiei în convertirea cuplului.
Mildred Schultz era o devotatæ membræ a bisericii ei. Nu a fost o surprizæ faptul cæ atunci când misionarii au bætut la uøa ei, ea n-a pierdut timpul øi i-a invitat înæuntru, astfel încât a putut sæ-i înveﬂe
„adeværul“. Când misionarii au propovæduit, ea a fost impresionatæ de adeværurile Evangheliei restaurate
øi a fost botezatæ. De-a lungul procesului de propovæduire, soﬂul ei, Frank, nu a dorit sæ asculte.
Acesta este momentul din care eu am început sæ fiu implicat. Elderii ne-au prezentat surorii
Schultz. Am ajutat-o sæ înceapæ arborele genealogic al familiei ei øi, dupæ aceea, am invitat-o sæ ne
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întâlneascæ la centrul de istorie a familiei. Ziua întâlnirii noastre a sosit øi Frank a întrebat dacæ poate
merge împreunæ cu noi, astfel încât sæ-øi poatæ cæuta øi el stræmoøii lui. Desigur, ea a fost încântatæ de
aceastæ perspectivæ øi au pornit spre centru.
Elderii planificaseræ sæ se întâlneascæ cu noi acolo, mai târziu, în timpul zilei. Înainte ca ei sæ
ajungæ, noi le-am arætat lui Frank øi lui Mildred biblioteca øi i-am prezentat surorii Wright. Sora
Wright era specialistæ în istoria familiei øi ea s-a oferit sæ ajute la gæsirea informaﬂiilor despre tatæl
lui Frank. Ea a gæsit numele lui într-o carte øi a putut, de asemenea, sæ-i dea lui Frank o hartæ a
Germaniei, în care se aræta locul naøterii tatælui sæu. El a fost aøa de emoﬂionat de aceste descoperiri
încât, atunci când au venit elderii, i-a invitat la cinæ ca sæ le arate fotografiile øi sæ împærtæøeascæ
istoria familiei sale. Spiritul lui Ilie a atins øi a înduioøat inima lui øi a deschis o uøæ pentru ca
Evanghelia sæ umple viaﬂa lui.
În acea searæ, Mildred a reflectat la ceea ce ar putea spune pentru a-l ajuta pe Frank sæ devinæ mai
interesat de Evanghelie. O întrebare i-a venit în minte. „Frank“, a început ea, „nu vrei sæ fii cu mine
pentru totdeauna, chiar øi dupæ ce aceastæ viaﬂæ se sfârøeøte? Vrei sæ ai o familie eternæ?“. El a spus
repede: „O, Mildred, sigur cæ vreau. Cum pot face acest lucru?“. Aceastæ întrebare era lucrul pentru
care se rugase. „Ascultæ la ceea ce au de spus misionarii“, a ræspuns ea. El a fost de acord. Când elderii
au propovæduit, cældura mesajului restaurærii a alungat complet îndoielile øi teama lui. El a acceptat
repede adeværurile pe care le-au împærtæøit misionarii. A acceptat invitaﬂia de a fi botezat. De atunci,
Frank øi Mildred au fost puternici øi activi în Bisericæ.
Frank øi Mildred au muncit din greu pentru a termina lucrarea în vederea efectuærii rânduielilor
salvatoare pentru familia lor. A fost o zi emoﬂionantæ aceea în care ei au fost botezaﬂi în numele
membrilor familiei lor. În timpul procesului de efectuare a muncii din templu, fratele Schultz a avut
un vis despre tatæl lui. El l-a væzut pe tatæl lui la ferma care fusese casa copilæriei sale. Tatæl lui stætea
lângæ balansoarul de pe terasæ, îmbræcat în alb, cu braﬂele îndreptate spre fiul sæu. Frank s-a trezit din
vis plângând. El a øtiut cæ tatæl lui a acceptat munca pe care o fæcuseræ ei.

Activitate: Studiul împreunæ cu colegul
• Ce l-a influenﬂat pe Frank sæ ia decizia ca misionarii sæ îi propovæduiascæ?
• Cum puteﬂi asocia mai bine munca de istorie a familiei cu planul lui Dumnezeu pentru familii?
• Cum folosiﬂi istoria familiei ca un mijloc de a gæsi persoane cærora sæ le propovæduiﬂi? Prin
ce cæi puteﬂi oferi informaﬂii despre istoria familiei persoanelor cu care væ întâlniﬂi în fiecare
zi? Întocmiﬂi planuri pentru a începe sæ folosiﬂi istoria familiei ca un mijloc mai important în
eforturile dumneavoastræ de gæsire a simpatizanﬂilor.

Istoria familiei este o sursæ puternicæ ce trebuie folositæ în gæsirea celor pe care
Domnul îi pregæteøte pentru a primi Evanghelia restauratæ. Rugaﬂi-væ pentru a væ
da seama de ocaziile de a folosi istoria familiei în eforturile dumneavoastræ de gæsire.
Oamenii, în cele mai multe cazuri, au sentimente spirituale când vorbesc despre familii.
De asemenea, oamenii simt Spiritul când li se propovæduieøte despre o doctrinæ care
aratæ motivele pentru care facem munca de istorie a familiei. În plus, pæstrarea
convertiﬂilor este intensificatæ când noii membri pot sæ-øi caute rædæcinile familiei
lor øi efectueazæ rânduieli sfinte în numele stræmoøilor lor.
Studiul scripturilor
Ce a restaurat Domnul pe pæmânt prin Ilie?
D&L 110:14-16
D&L 128:16-18

178

D&L 138:32-34

Maleahi 4:5-6

9 Gæsirea persoanelor
Note

Activitate: Studiul personal øi împreunæ cu colegul
Aranjaﬂi sæ vizitaﬂi un centru local de istorie a familiei împreunæ cu un membru care are
experienﬂæ în istoria familiei. În timp ce vizitaﬂi centrul de istorie a familiei, aflaﬂi care sunt
modalitæﬂile existente de slujire. Aflaﬂi alte informaﬂii, cum ar fi: când este deschis centrul,
cine slujeøte în centru øi ce puteﬂi oferi celor pe care îi contactaﬂi în fiecare zi.
Exersaﬂi modul în care veﬂi oferi ajutor pentru istoria familiei celor pe care îi întâlniﬂi. Întocmiﬂi
planuri pentru a oferi detalii despre istoria familiei în eforturile dumneavoastræ de gæsire a
simpatizanﬂilor.
Citiﬂi øi discutaﬂi „Munca de istorie a familiei øi genealogia“ din Fideli credinﬂei pentru a dobândi
o înﬂelegere mai puternicæ despre munca de istorie a familiei. Scrieﬂi ceea ce aﬂi învæﬂat în
jurnalul dumneavoastræ de studiu.

Foøtii simpatizanﬂi sunt o sursæ valoroasæ pentru
gæsirea persoanelor cærora sæ le propovæduiﬂi. Sunt
multe motive pentru care oamenii au încetat sæ se
mai intereseze de Bisericæ. Printre motive se includ:
misionarii au fost transferaﬂi, simpatizanﬂii au plecat
în vacanﬂæ, misionarii au încetat sæ-i mai viziteze deøi
simpatizanﬂii aøteaptæ încæ vizite, precum øi faptul cæ
simpatizanﬂii cred cæ misionarii nu au nimic nou sæ
le propovæduiascæ. Mulﬂi foøti simpatizanﬂi spun cæ
ei s-ar întâlni din nou cu misionarii.
Revedeﬂi, deseori, cartea zonei dumneavoastræ,
pentru a identifica foøtii simpatizanﬂi. Reflectaﬂi cu
evlavie la informaﬂiile din cartea zonei despre modul
în care simpatizanﬂii au luat prima oaræ legætura cu Biserica, ce li s-a propovæduit, cum
au reacﬂionat øi de ce au încetat sæ mai doreascæ sæ afle ceva despre Evanghelie. Dacæ
membrii Bisericii au fost implicaﬂi în propovæduire øi în înfræﬂirea cu foøtii simpatizanﬂi,
întrebaﬂi-i pe membrii Bisericii ce îøi amintesc despre aceastæ experienﬂæ. Bazaﬂi pe aceastæ
informaﬂie, întocmiﬂi planuri pentru a-i contacta, din nou, pe simpatizanﬂi.
Dacæ unii dintre aceia cærora le propovæduiﬂi doresc sæ întrerupæ cercetærile lor despre
Evanghelie, consemnaﬂi informaﬂia în cartea zonei pentru a fi de folos misionarilor care îi
vor contacta în viitor.
În timp ce citiﬂi experienﬂa urmætoare, luaﬂi în considerare puterea de contactare a
foøtilor simpatizanﬂi.

© 1990 Del Parson. Reproducerea interzisæ.

Foøti simpatizanﬂi

Spre marea mea surprizæ, am fost chemat sæ muncesc în aceeaøi misiune în care sora mea mai mare
slujise cu un an înainte. Dupæ câteva luni de activitate în câmpul misiunii, am fost transferat într-una
din zonele în care slujise sora mea. Dupæ ce a aflat de transferul meu, sora mea mi-a scris øi m-a rugat
sæ vizitez o familie, cæreia ea øi colega ei îi propovæduiseræ. Ea øi-a exprimat dragostea øi legætura
strânsæ pe care a avut-o cu familia Norman øi a arætat cât de dezamægitæ a fost când ei au încetat sæ
mai fie simpatizanﬂi ai Bisericii.
Colegul meu øi cu mine am gæsit familia Norman øi am fost primiﬂi cu cælduræ de cætre ei. Ei au
acceptat invitaﬂia noastræ de a asculta, din nou, Evanghelia restauratæ. Nu sunt sigur care a fost
diferenﬂa de data aceasta dar, ei erau în întregime pregætiﬂi sæ accepte mesajul nostru. Întreaga familie
a fost botezatæ øi confirmatæ.
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Note

Dupæ aceastæ experienﬂæ, m-am gândit la alﬂi foøti simpatizanﬂi cu care lucrase sora mea. M-am
gândit: „Dacæ am reuøit cu familia Norman, poate vom reuøi øi cu alte persoane cærora ea, de
asemenea, le-a propovæduit“. M-am hotærât sæ-i scriu surorii mele despre ideea de a contacta alte
persoane cærora ea le-a propovæduit. Ea s-a uitat în jurnalul ei øi mi-a trimis numele foøtilor
simpatizanﬂi din cadrul zonei.
Colegul meu øi cu mine am petrecut sæptæmâna urmætoare contactând aceste persoane. Spre
încântarea noastræ, aproape jumætate dintre ei au acceptat invitaﬂia de a asculta, din nou, Evanghelia
restauratæ. Câﬂiva din acest grup au fost botezaﬂi øi confirmaﬂi. În timp ce ne-am întâlnit cu aceøti foøti
simpatizanﬂi, i-am rugat, de asemenea, sæ ne recomande persoane dintre prietenii øi cunoøtinﬂele lor,
care ar fi interesate de mesajul nostru. Drept rezultat, am gæsit alte persoane cærora sæ le propovæduim.
Aceasta a fost cea mai ocupatæ perioadæ din misiunea mea.

Activitate: Studiul împreunæ cu colegul
• Identificaﬂi toﬂi foøtii simpatizanﬂi din cartea zonei dumneavoastræ.
• Întocmiﬂi planuri pentru a contacta cât mai multe persoane recomandate puteﬂi
în urmætoarele 24 de ore.

Gæsiﬂi persoane cærora sæ le propovæduiﬂi prin propriile
dumneavoastræ eforturi
Cæutaﬂi sæ væ întæriﬂi credinﬂa cu privire la pregætirea pe care o face Dumnezeu copiilor
Sæi pentru a primi mesajul restaurærii. Când faceﬂi tot ceea ce puteﬂi sub îndrumarea
Duhului Sfânt pentru a gæsi persoane cærora sæ le propovæduiﬂi, Domnul va scoate în
calea dumneavoastræ asemenea persoane.
Sunt multe cæi cinstite prin care îi puteﬂi gæsi pe cei pregætiﬂi pentru Evanghelia
restauratæ. Este nevoie sæ faceﬂi tot ceea ce puteﬂi pentru a væ afla în calea celor care sunt
pregætiﬂi. Misionarii au realizat cæ urmætoarele idei i-au ajutat sæ gæseascæ prin propriile
lor eforturi persoane cærora sæ le propovæduiascæ. Când analizaﬂi aceastæ listæ, întocmiﬂi
planuri pentru a încerca unele dintre ideile care væ sunt noi. Aceastæ listæ serveøte, de
asemenea, ca punct de pornire pentru dumneavoastræ pentru a væ gândi la alte cæi
respectabile de a gæsi persoane cærora sæ le propovæduiﬂi.
• Lucraﬂi cu episcopul øi consiliul episcopiei
pentru a identifica øi a contacta persoane care
au de puﬂin timp un nou næscut, care s-au mutat
în zonæ sau care au avut un deces în familie.
• Cæutaﬂi ocazii pentru a oferi simple slujiri.
• Propovæduiﬂi membrilor Bisericii – inclusiv
celor activi sau mai puﬂin activi, celor recent
convertiﬂi øi familiilor în care nu toﬂi sunt
membri ai Bisericii – mesajul restaurærii.
Rugaﬂi-i sæ væ prezinte unor persoane
cærora sæ le propovæduiﬂi.
• Aranjaﬂi sæ ﬂineﬂi seri la gura sobei la care sæ
poatæ sæ-øi aducæ prieteni sau în care sæ puteﬂi
propovædui Evanghelia øi sæ-i rugaﬂi sæ væ prezinte persoane recomandate.
• Oferiﬂi-væ sæ-i învæﬂaﬂi pe oameni cum sæ ﬂinæ seri de familie.
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• Oferiﬂi-væ sæ-i luaﬂi pe aceia pe care i-aﬂi cunoscut sæ viziteze o casæ de întruniri.

Note

• Oferiﬂi-væ sæ aranjaﬂi o întâlnire cu episcopul.
• Invitaﬂi oamenii sæ viziteze adresa de email: www.mormon.org.
• Organizaﬂi o clasæ pentru studiul scripturii.
• Predaﬂi engleza ca o a doua limbæ.
• Invitaﬂi oamenii de vârstæ potrivitæ sæ participe la seminar sau la institut.
• Mergeﬂi din casæ în casæ sau vorbiﬂi cu oamenii pe stradæ.
• Folosiﬂi materiale care conﬂin informaﬂii despre Bisericæ, DVD-uri, casete video
øi broøuri.
• Cæutaﬂi persoane recomandate de simpatizanﬂi, de foøti simpatizanﬂi, de membri mai
puﬂin activi, de viitori elderi øi de toﬂi cei pe care îi întâlniﬂi.
• Colaboraﬂi strâns cu reprezentanﬂii Bisericii pentru relaﬂii publice pentru a avea ocazii
de a publica articole în ziarele locale despre slujirea dumneavoastræ misionaræ.
• Invitaﬂi oamenii la adunærile Bisericii, la activitæﬂi øi la case deschise.
• Invitaﬂi oamenii la ceremonii de botez. Acestea constituie o excelentæ introducere în
Bisericæ øi permit bune ocazii pentru ca simpatizanﬂii sæ simtæ influenﬂa Spiritului.

Mergeﬂi din loc în loc øi faceﬂi bine
Credinﬂa dumneavoastræ de a gæsi persoane cærora sæ le propovæduiﬂi este demonstratæ
prin acﬂiunile dumneavoastræ. În timpul slujirii Sale pæmântene, Salvatorul „a luat un
chip de rob“ (Filipeni 2:7). El umbla din loc în loc øi „fæcea bine“ (Faptele apostolilor
10:38), „propovæduind Evanghelia“ (Matei 4:23). Când urmaﬂi acest exemplul, îi veﬂi
gæsi pe cei care væ vor primi.
Prin slujire, dumneavoastræ øi cei care sunt pregætiﬂi pentru Evanghelia restauratæ væ
uniﬂi într-un mod puternic, inspirat. Lucrærile dumneavoastræ bune îi vor ajuta pe oameni
sæ væ recunoascæ în calitate de slujitor al lui Dumnezeu øi vor conduce cætre ocazii de
propovæduire a Evangheliei restaurate.
Multe experienﬂe ale misionarilor,
referitoare la slujire înainte de misiunile
lor, au implicat „proiecte de slujire“, cum
ar fi ajutarea unei persoane sæ se mute,
slujirea la o fermæ a Bisericii sau
curæﬂarea unei curﬂi. Ca misionar,
dumneavoastræ veﬂi oferi asemenea
slujiri planificate în fiecare sæptæmânæ
(vezi Missionary Handbook pentru
informaﬂii suplimentare).
Modelul de slujire descris în aceastæ secﬂiune se concentreazæ pe ocazii neplanificate.
Acest model de slujire implicæ ascultarea Spiritului pentru a recunoaøte ocaziile pentru
acte de bunætate mici, simple, pe care le puteﬂi oferi copiilor lui Dumnezeu. Rugaﬂi-væ
øi luaﬂi în considerare ocaziile din fiecare zi de a face bine. Când cæutaﬂi sæ faceﬂi bine,
veﬂi fi conduøi cætre persoane care sunt pregætite pentru Evanghelia restauratæ.
În timp ce citiﬂi relatarea urmætoare, observaﬂi în ce fel misionarii „au fæcut bine“
øi au propovæduit Evanghelia.
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Note

Pablo venea cu regularitate la cursurile noastre
sæptæmânale de limbæ englezæ. Era un domn la pensie,
„Doriﬂi sæ fiﬂi fericit?
care învæﬂa limba englezæ pentru a evita sæ fie tot timpul
preocupat de starea soﬂiei sale suferinde. Într-o sæptæmânæ
Uitaﬂi de dumneavoastræ øi
nu a venit. Nimeni nu pærea sæ øtie de ce. Cam dupæ o
dedicaﬂi-væ complet acestei
lunæ, el a venit din nou la cursuri. Aræta diferit. Slæbise
øi aræta deprimat. Nu a participat la oræ, aøa cum fæcea
mæreﬂe cauze. Folosiﬂi
înainte, øi a plecat de la oræ înainte ca noi sæ fi putut
eforturile dumneavoastræ
sæ vorbim cu el.
În cursul sæptæmânii urmætoare, colegul meu øi cu mine
pentru a ajuta oamenii...
ne-am rugat ca Pablo sæ vinæ iar la cursuri, astfel încât sæ
Perfecﬂionaﬂi-væ, întæriﬂi
putem vorbi cu el. Rugæciunile noastre au primit ræspuns
genunchii celor care se
øi el a venit la urmætorul curs. Când am vorbit cu el dupæ
lecﬂie, el ne-a spus cæ soﬂia lui murise. El ne-a povestit
clatinæ, înælﬂaﬂi mâinile
puﬂin despre ce s-a întâmplat øi noi i-am exprimat
obosite care atârnæ. Træiﬂi
condoleanﬂele noastre. I-am spus cæ dorim sæ-l ajutæm sæ
înﬂeleagæ cum poate fi, din nou, cu soﬂia lui. El øi-a ridicat
conform principiilor
capul, s-a uitat în ochii mei øi cu lacrimi de durere øi
Evangheliei lui
tristeﬂe a spus: „Dacæ într-adevær doriﬂi sæ mæ ajutaﬂi,
veniﬂi la mine acasæ øi ajutaﬂi-mæ sæ-mi pun viaﬂa înapoi
Isus Hristos“.
în ordine. Nu este aceasta ceea ce fac misionarii? Am
nevoie sæ-mi pun casa øi treburile în ordine“.
– PREØEDINTELE GORDON B. HINCKLEY
TEACHINGS OF GORDON B. HINCKLEY, PAG. 597
Am fost surprinøi øi impresionaﬂi de comentariile lui
Pablo. Ne-am oferit ajutorul pentru orice avea nevoie. Cred
cæ acesta a fost momentul în care a început sæ aibæ
încredere în intenﬂiile noastre. El ne-a spus sæ fim la casa lui în ziua urmætoare sæ-l ajutæm sæ-øi cureﬂe
pomii. Ne-am dus la el la ora fixatæ øi am început sæ lucræm alæturi de el. În lunile în care s-a îngrijit
de soﬂia lui, el neglijase muncile din curte øi din jurul casei. Era mult de muncæ pentru noi trei.
Aceasta a devenit o experienﬂæ de slujire de o sæptæmânæ la casa lui . Am curæﬂat pomi, am smuls
buruieni øi am cules fructe. Nu am început sæ propovæduim – de câte ori am încercat sæ începem, el
încheia repede conversaﬂia noastræ. El se simﬂea mult mai bine când vorbeam despre viaﬂa øi familia lui.
În majoritatea timpului, noi doar ascultam.
Dupæ aproximativ o lunæ øi jumætate, Pablo ne-a surprins întrebându-ne: „Îmi voi vedea întradevær soﬂia din nou?“. Bucuroøi, noi i-am ræspuns cæ o va vedea. Am mærturisit despre familiile
eterne øi am fæcut tot ce am putut pentru a-i ræspunde la întrebæri.
I-a propovæduit lui Pablo planul salværii. El a fost impresionat de doctrinæ. Înainte de a pleca, el a
avut o listæ de întrebæri la care dorea ræspunsuri, cum ar fi: „Va avea soﬂia mea un trup când o s-o væd
din nou?“ øi „Vom fi færæ boalæ øi færæ durere?“. Am ræspuns la întrebærile lui øi am stabilit o altæ
întâlnire pentru a discuta principiile Evangheliei restaurate a lui Isus Hristos.
La scurt timp dupæ aceasta, înfæﬂiøarea lui Pablo s-a schimbat. El zâmbea mult mai des øi pærea cæ
este mai împæcat. De fapt, el avea „[nædejde] într-o lume mai bunæ“ (Eter 12:4). Slujirea noastræ l-a
ajutat sæ aibæ încredere în lucrurile pe care le-am propovæduit.

Activitate: Studiul personal sau împreunæ cu colegul
• Prin ce cæi au „fæcut bine“ misionarii în aceastæ povestire?
• Ce rol a jucat slujirea în decizia lui Pablo de a i se propovædui Evanghelia?
• Cæutaﬂi ocazii pentru a face bine în cursul fiecærei zile? Væ puteﬂi îmbunætæﬂi în acest
domeniu?
Scrieﬂi în jurnalul dumneavoastræ de studiu sau discutaﬂi cu colegul dumneavoastræ despre
felul în care puteﬂi face mai mult bine în cursul zilei, pentru a gæsi mai multe persoane cærora
sæ le propovæduiﬂi.
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Aveﬂi credinﬂa cæ persoanele care sunt
pregætite sæ primeascæ mesajul restaurærii vor fi
scoase în calea dumneavoastræ. De asemenea,
Dumnezeu væ va aøeza acolo unde faptele øi
vorbele dumneavoastræ bune vor pregæti
persoanele sæ-i primeascæ pe misionari øi
pe membrii Bisericii. În toate eforturile
dumneavoastræ de gæsire a simpatizanﬂilor,
rugaﬂi-væ øi cæutaﬂi ocazii de a sluji, de a ajuta
øi de a-i înælﬂa pe alﬂii. Când slujiﬂi, vorbiﬂi cu
toﬂi cei pe care-i întâlniﬂi. Aveﬂi credinﬂa cæ
puteﬂi sæ împærtæøiﬂi Evanghelia restauratæ.
Prin orice cale slujiﬂi, trebuie sæ faceﬂi
aøa, pentru cæ îi iubiﬂi pe fraﬂii øi surorile
dumneavoastræ øi, de aceea, speraﬂi, rugaﬂi-væ øi doriﬂi sincer sæ le propovæduiﬂi
Evanghelia restauratæ.

Note

Indicaﬂii
Amintiﬂi-væ urmætoarele indicaﬂii când cæutaﬂi sæ faceﬂi bine:
• staﬂi cu colegul dumneavoastræ;
• pæstraﬂi natura sacræ a chemærii dumneavoastræ;
• respectaﬂi regulile misionare øi nu donaﬂi sau nu folosiﬂi banii dumneavoastræ;
• consultaﬂi Missionary Handbook pentru indicaﬂii cu privire la slujirea sæptæmânalæ în
cadrul comunitæﬂii.
Studiul scripturilor
Care a fost rolul slujirii în viaﬂa Salvatorului?
3 Nefi 17:7, 21
Matei 8:1-4

Matei 9:1-8
Marcu 1:21-28

Ioan 4:46-54

Care a fost rolul slujirii în misiunile lui Amon øi ale lui Aaron?
Alma 17:19-25

Alma 18:8-10

Alma 22:3

Ce v-a cerut Domnul sæ faceﬂi?
3 Nefi 27:21

Nici un efort nu este irosit
Când oamenii nu aleg sæ cerceteze Evanghelia restauratæ, munca dumneavoastræ nu
este irositæ. Eforturile dumneavoastræ susﬂinute în slujirea øi în propovæduirea cætre cât
mai multe persoane puteﬂi este o cale prin care Dumnezeu îi pregæteøte pe copiii Sæi ca
în final sæ-i primeascæ pe slujitorii Sæi. Deseori, El întinde mâna cætre copiii Sæi prin
dumneavoastræ. Chiar când oamenii nu acceptæ ocazia de a învæﬂa Evanghelia, slujirea
øi cuvintele dumneavoastræ sunt dovada dragostei lui Dumnezeu faﬂæ de ei øi pot læsa
o influenﬂæ, pe care viitorii misionari øi membrii Bisericii pot clædi.
Când oamenii nu acceptæ Evanghelia, nu fiﬂi descurajaﬂi. Dumneavoastræ aﬂi înælﬂat
un glas de avertizare. Le-aﬂi dat o posibilitate claræ de alegere. Ucenicii lui Hristos simt
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Note

tristeﬂe când oamenii nu aleg sæ se pocæiascæ dar, ei continuæ sæ aibæ o înﬂelegere cu
privire la cine sunt ei (ucenicii lui Hristos) øi la lucrarea pe care ei (ucenici ai lui
Hristos) o realizeazæ. Ei continuæ sæ meargæ înainte cu sârguinﬂæ.
Aduceﬂi-væ aminte
• Zidiﬂi Biserica gæsindu-i „pe cei ce væ vor primi“ (D&L 42:8).
• Cæutaﬂi øi urmaﬂi Spiritul când îi gæsiﬂi.
• Persoanele din zona dumneavoastræ sunt pregætite pentru a primi Evanghelia restauratæ.
• Membrii Bisericii – inclusiv aceia care sunt activi, mai puﬂin activi, posibili elderi øi cei recent
convertiﬂi – sunt sursa dumneavoastræ cea mai bunæ pentru a gæsi persoane cærora sæ le
propovæduiﬂi øi care sæ fie botezate øi confirmate.
• Dezvoltaﬂi o relaﬂie strânsæ cu episcopul øi cu membrii Bisericii.
• Propovæduiﬂi când gæsiﬂi øi gæsiﬂi când propovæduiﬂi.
• Luaﬂi în considerare ocaziile neplanificate de gæsire a simpatizanﬂilor.
• Rugaﬂi-væ sæ aveﬂi ocazii de a face bine øi de a propovædui mesajul restaurærii
Evangheliei lui Isus Hristos.
• Sunt multe cæi prin care se pot gæsi persoane cærora sæ le propovæduiﬂi.
Evitaﬂi concentrarea doar asupra unei cæi sau douæ.
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Idei pentru studiu øi aplicaﬂii

Note

Studiul personal
• Citiﬂi urmætoarea scrisoare de la o misionaræ cætre pærinﬂii ei: „Am propovæduit unei
femei minunate în autobuz. Ne întorceam de la o adunare de district øi era singurul
loc liber, aøa cæ m-am aøezat øi am început sæ mæ uit la corespondenﬂa mea.
Bineînﬂeles, prima pe care am început s-o citesc a fost a voastræ, cu fotografia
micuﬂului Evan. Am observat cæ ochii de lângæ mine se uitau øi ei la fotografii øi
am privit pe deasupra pentru a da de ochii unei doamne în vârstæ. Mi-a zâmbit
uøor øi s-a uitat afaræ pe fereastræ. Dupæ aceea, a închis ochii de parcæ ar fi vrut
sæ doarmæ. M-am rugat: ‚Tatæ Ceresc, vreau sæ vorbesc cu ea. Te rog, ajutæ-mæ‘.
Un minut mai târziu, ea a deschis ochii øi a stat drept pe scaun, iar eu am spus
repede: ‚Nu credeﬂi cæ este dræguﬂ‘?. I-am arætat fotografiile micuﬂului Evan øi am
început sæ vorbesc cu ea despre familii. Am întrebat-o despre copiii ei øi i-au venit
lacrimile în ochi øi mi-a relatat o poveste despre felul în care fiica ei o uræøte øi nu
vrea sæ øtie deloc de ea. A plâns øi eu am plâns cu ea. I-am spus despre planul
salværii øi despre faptul cæ Tatæl Ceresc o cunoaøte øi øtie prin ce trece. Am plâns
øi i-am spus cæ øtiu cæ fiica ei o iubeøte, deoarece eu sunt fiica unei mame care
mæ iubeøte, øi pe care o iubesc. I-am explicat cæ, uneori, oamenii iau decizii rele
øi cæ fiica ei are libertatea de a alege. Mi-a spus, zâmbind: ‚Sunt siguræ cæ mamei
tale îi este dor într-adevær de tine øi cæ nu te va læsa sæ pleci când te va vedea din
nou‘. Mi-a mulﬂumit pentru cæ am vorbit cu ea øi mi-a dat adresa, astfel încât sæ-i
putem împærtæøi Evanghelia. Când s-a dat jos din autobuz, a spus: ‚M-am urcat
într-un autobuz greøit, dar n-am coborât. Nimeni nu a stat lângæ mine pânæ când
ai venit tu... øi uite ce s-a întâmplat‘. Planul lui Dumnezeu este perfect!“.
Care dintre principiile din acest capitol le vedeﬂi ilustrate în aceastæ povestire?
Recapitulaﬂi capitolul øi întocmiﬂi o listæ în jurnalul dumneavoastræ de studiu.
Care dintre aceste principii puteﬂi sæ le aplicaﬂi astæzi?

• Citiﬂi Ioan 15:12-13; 21:15-17; 1 Tesaloniceni 2 øi Mosia 18:8-10. Cât de bine
væ îndepliniﬂi responsabilitatea de a-i iubi øi de a-i sluji pe alﬂii? Cum puteﬂi sæ
væ îmbunætæﬂiﬂi? Scrieﬂi ræspunsul în jurnalul dumneavoastræ de studiu.

• Cum vor øti oamenii cæ sunteﬂi un slujitor al Domnului? În timp ce meditaﬂi la
aceastæ întrebare, studiaﬂi Moroni 7:3-5; Matei 7:20; Ioan 13:34-35. Consemnaﬂi
gândurile dumneavoastræ în jurnalul dumneavoastræ de studiu.

• Citiﬂi 3 Nefi 18:31-32; Alma 8:16; Alma 24:7-8 øi Alma 32:41. Luaﬂi în
considerare ce propovæduiesc aceste versete despre munca depusæ cu foøtii
simpatizanﬂi. Consemnaﬂi ce aﬂi învæﬂat în jurnalul dumneavoastræ de studiu øi
predaﬂi aceste lucruri colegului dumneavoastræ.

Studiul împreunæ cu colegul
• Folosind programul dumneavoastræ zilnic, întocmiﬂi planuri pentru a væ întâlni
cu cei convertiﬂi recent. Rugaﬂi-i sæ væ împærtæøeascæ cum s-au pregætit pentru
Evanghelie. Adresaﬂi întrebæri de acest gen: Când aﬂi luat prima datæ legætura cu
Biserica? Ce v-a convins, în final, sæ væ întâlniﬂi cu misionarii? Scrieﬂi ceea ce
aﬂi învæﬂat în jurnalul dumneavoastræ de studiu.

• Analizaﬂi fiecare dintre urmætoarele teme. Folosind lecﬂiile, pregætiﬂi o abordare
simplæ de a gæsi simpatizanﬂi. Exersaﬂi propovæduirea într-o situaﬂie de gæsire a
simpatizanﬂilor øi de asociere rapidæ a fiecærei teme cu restaurarea.

– Încercarea sentimentului cæ este nevoie de mai multæ îndrumare øi scop în viaﬂæ.
– Dorinﬂa de a fi mai aproape de Dumnezeu.
– Nevoia de a fi ajutat în luarea deciziilor importante.
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Note

• Citiﬂi paginile 66-68 din Our Search for Happiness øi paginile 59-64 din Fideli
credinﬂei pentru a înﬂelege mai bine baza doctrinaræ a muncii de istorie a familiei.
Pregætiﬂi o expunere despre munca de istorie a familiei øi împærtæøiﬂi-o colegului
dumneavoastræ.

• Imaginaﬂi-væ cæ dumneavoastræ øi colegul sunteﬂi transferaﬂi într-o zonæ nouæ.
Gæsiﬂi cartea zonei în condiﬂii bune, dar nu aveﬂi simpatizanﬂi. Ce veﬂi face pentru
a adæuga persoane în grupul celor cærora le propovæduiﬂi, cât mai repede posibil?
Întocmiﬂi planuri pentru a implementa, astæzi, unele dintre aceste idei.

• Urmætoarea idee a adus succes multor misionari øi membri ai Bisericii. Citiﬂi øi
studiaﬂi aceastæ idee împreunæ cu colegul dumneavoastræ.

– Ajutaﬂi-i pe membrii Bisericii sæ facæ o listæ a prietenilor, rudelor øi cunoøtinﬂelor
cu care ar putea sæ împærtæøeascæ Evanghelia. Revedeﬂi lista cu membrii
Bisericii øi ajutaﬂi-i sæ selecteze cu evlavie pe cineva, pe care ei ar dori sæ-l
pregæteascæ sæ asculte Evanghelia.

– Ajutaﬂi-i sæ stabileascæ o zi în care ei (a) vor reuøi sæ aibæ persoana sau
familia pregætite sæ li se propovæduiascæ în casa lor sau (b) vor efectua o altæ
activitate de înfræﬂire pentru a-i pregæti. Stabilirea unei date le dæ membrilor
Bisericii un obiectiv øi îi ajutæ sæ-øi exercite credinﬂa.

– Ajutaﬂi-i sæ planifice ce vor face de acum pânæ la data pe care au stabilit-o.
– Îndrumaﬂi-i cu regularitate pentru a-i sprijini øi a-i încuraja. Rugaﬂi-i sæ væ
împærtæøeascæ succesele sau nelæmuririle lor.
Discutaﬂi cum puteﬂi sæ aplicaﬂi aceastæ idee în zona în care slujiﬂi.

Adunæri de district øi conferinﬂe de zonæ
• Citiﬂi øi discutaﬂi secﬂiunea „Gæsiﬂi persoane cærora sæ le propovæduiﬂi prin propriile
dumneavoastræ eforturi“.

– Discutaﬂi felul în care aceste idei i-au ajutat pe misionari sæ gæseascæ persoane
pentru a le propovædui.

– Pe o tablæ, scrieﬂi ideile de gæsire a persoanelor pentru a le propovædui. Rugaﬂi-i
pe misionari sæ-øi demonstreze ideile.

– Rugaﬂi-i pe misionari sæ stabileascæ obiective personale pentru a-øi îmbunætæﬂi
eforturile de gæsire a simpatizanﬂilor.

• Întocmiﬂi o listæ de situaﬂii de gæsire a simpatizanﬂilor.
– Desemnaﬂi fiecærui misionar una dintre situaﬂii. Acordaﬂi fiecærui misionar
cinci minte pentru a pregæti modul în care va propovædui mesajul restaurærii.
Indicaﬂi-le lecﬂia „Mesajul restaurærii Evangheliei lui Isus Hristos“, dacæ este
nevoie.

– Subliniaﬂi importanﬂa respectærii duratei mesajului, corespunzætor situaﬂiei.
De exemplu, misionarii pot petrece mai mult timp propovæduind în casa unui
membru al Bisericii, decât dacæ ar propovædui cuiva într-un magazin.

– Îngæduiﬂi mai multor misionari, dupæ cum permite timpul, sæ propovæduiascæ
mesajul restaurærii, conform situaﬂiei care le-a fost desemnatæ.

• Propovæduiﬂi principiile care se gæsesc în secﬂiunea „Propovæduiﬂi când gæsiﬂi,
gæsiﬂi când propovæduiﬂi“.
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Note

– Stabiliﬂi ca fiecare misionar sæ pregæteascæ un mesaj de un minut, pe care sæ-l
împærtæøeascæ într-o situaﬂie de gæsire a simpatizanﬂilor. Aceste mesaje trebuie
sæ aibæ la bazæ doctrina care se gæseøte în lecﬂiile misionare.

– Rugaﬂi-i pe misionari sæ exerseze unul cu altul împærtæøirea mesajului lor de un
minut. Dacæ doriﬂi, puteﬂi stabili o varietate de situaﬂii de gæsire a simpatizanﬂilor,
cum ar fi propovæduirea în casa unui membru, propovæduirea în faﬂa uøii de
intrare, propovæduirea pe stradæ sau contactarea unei persoane recomandate.
Rugaﬂi-i pe misionari sæ exerseze propovæduirea în fiecare dintre aceste situaﬂii.

Preøedintele de misiune
• Daﬂi un exemplu de muncæ misionaræ efectuatæ de un membru al familiei
dumneavoastræ. Împærtæøiﬂi experienﬂele dumneavoastræ cu misionarii øi cu
membrii Bisericii.

• Sfætuiﬂi-væ cu conducætorii preoﬂiei cu privire la cea mai bunæ cale pentru
misionari de a gæsi persoane cærora sæ le propovæduiascæ în cadrul misiunii
dumneavoastræ.

• Organizaﬂi seri la gura sobei cu teme misionare, la care puteﬂi vorbi simpatizanﬂilor
în cadrul misiunii dumneavoastræ. Colaboraﬂi cu conducætorii locali ai preoﬂiei
pentru a face serile la gura sobei accesibile membrilor Bisericii care îøi pot invita
prietenii. În cadrul acestor seri la gura sobei, rugaﬂi-i pe cei convertiﬂi recent sæ-øi
depunæ mærturia øi sæ povesteascæ despre convertirea lor, înainte ca sæ vorbiﬂi
dumneavoastræ. Concentraﬂi-væ comentariile dumneavoastræ asupra mesajului
restaurærii.

• Împærtæøiﬂi misionarilor arborele dumneavoastræ genealogic desfæøurat pe patru
generaﬂii øi explicaﬂi cum îl folosiﬂi în eforturile dumneavoastræ de gæsire.

• Din când în când, mergeﬂi cu misionarii pentru a-i ajuta sæ gæseascæ persoane
cærora sæ le propovæduiascæ.
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Cum pot sæ-mi îmbunætæﬂesc aptitudinile
de propovæduire?

Note

Luaﬂi în considerare
• Cum trebuie sæ propovæduiesc din scripturi?
• De ce trebuie sæ adresez întrebæri când propovæduiesc?
• Ce fel de întrebæri trebuie sæ adresez?
• Cum pot sæ-i ascult mai bine pe cei cærora le propovæduiesc øi cum
pot sæ ascult mai bine Spiritul?
• Cum pot sæ-i ajut pe oameni sæ-øi rezolve nelæmuririle?
• Cum pot sæ-i ajut pe alﬂii sæ învingæ obiceiurile rele øi viciile?

D

umneavoastræ sunteﬂi chemaﬂi sæ propovæduiﬂi Evanghelia restauratæ tuturor
persoanelor care væ vor primi. Propovæduirea este baza tuturor lucrurilor pe care le
faceﬂi. Dumneavoastræ væ dezvoltaﬂi însuøiri asemænætoare cu cele ale lui Hristos, studiaﬂi
lecﬂiile misionare, væ îmbunætæﬂiﬂi aptitudinea de a vorbi în limba vorbitæ în misiunea în
care slujiﬂi øi væ bazaﬂi pe Spirit pentru a propovædui cu putere de convingere. Domnul a
stabilit acest lucru foarte simplu printr-o poruncæ urmatæ de o promisiune:
„Nu cæuta sæ vesteøti 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).
„Nu væ îngrijoraﬂi mai dinainte cu privire la ceea ce veﬂi vorbi; dar, pæstraﬂi continuu în
inima voastræ ca pe o comoaræ, cuvintele vieﬂii øi væ va fi dat chiar în ceasul acela partea
care trebuie atribuitæ fiecærui om“ (D&L 84:85).
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Note

Prima Preøedinﬂie øi Cvorumul celor Doisprezece Apostoli au declarat: „Scopul nostru
este de a preda mesajul Evangheliei restaurate într-o manieræ care sæ permitæ Spiritului
sæ-i îndrume atât pe misionari, cât øi pe cei cærora li se propovæduieøte. Este esenﬂial sæ
înveﬂe [lecﬂiile misionare], dar acestea nu trebuie sæ fie predate printr-o prezentare învæﬂatæ pe dinafaræ. Misionarul trebuie sæ se simtæ liber sæ foloseascæ propriile cuvinte, aøa
cum este îndrumat de cætre Spirit. Nu trebuie sæ recite din memorie, ci sæ vorbeascæ din
inimæ, cu propriile cuvinte. S-ar putea sæ se abatæ de la ordinea lecﬂiilor, prin propovæduirea a ceea ce primeøte prin inspiraﬂie, conform nevoilor simpatizantului. Vorbind din convingere personalæ øi folosind propriile cuvinte, el ar trebui sæ depunæ mærturie despre
adeværul propovæduirii sale“ („Statement on Missionary Work“, scrisoarea Primei
Preøedinﬂii, 11 dec. 2002).
Învæﬂaﬂi sæ væ bazaﬂi pe Spirit, pentru a væ aræta ce sæ spuneﬂi øi ce sæ faceﬂi. Studiind,
dezvoltând øi folosind aptitudinile de propovæduire menﬂionate în acest capitol, veﬂi deveni un instrument mult mai competent în mâinile Domnului. Spiritul va folosi ca o sursæ
cunoøtinﬂele øi aptitudinile pe care le-aﬂi dezvoltat pentru a væ ajuta sæ propovæduiﬂi cu
mai multæ putere. Calitatea øi puterea propovæduirii dumneavoastræ îi va ajuta pe alﬂii sæ
înﬂeleagæ øi sæ simtæ importanﬂa pe care Evanghelia restauratæ o are pentru ei. Înﬂelegerea
lor va fi influenﬂatæ de mærturia dumneavoastræ personalæ. De asemenea, înﬂelegerea lor
va fi influenﬂatæ de felul în care væ concentraﬂi atenﬂia asupra lor, de cât de bine explicaﬂi
Evanghelia, folosiﬂi scripturile, împærtæøiﬂi mærturia, adresaﬂi întrebærile øi de felul în
care îi invitaﬂi sæ facæ øi sæ ﬂinæ angajamente.
Urmaﬂi Spiritul
„Spiritul este elementul unic øi cel mai important în aceastæ lucrare. Având Spiritul care mæreøte
chemarea dumneavoastræ, puteﬂi înfæptui miracole pentru Domnul în cadrul misiunii. Færæ Spirit,
nu veﬂi avea niciodatæ succes, indiferent de talentul øi aptitudinile dumneavoastræ“ (Ezra Taft
Benson, seminar for new mission presidents, 25 iunie 1986).
Invitaﬂi Spiritul
Urmætoarele sugestii væ vor ajuta sæ invitaﬂi Spiritul în timp ce propovæduiﬂi:
– rugaﬂi-væ;
– folosiﬂi scripturile;
– depuneﬂi mærturie;

– împærtæøiﬂi experienﬂe;
– exprimaﬂi dragostea faﬂæ de Domnul øi faﬂæ de alﬂii.

Cum începeﬂi sæ propovæduiﬂi
Primele câteva momente petrecute cu simpatizanﬂii sunt foarte importante. Simpatizanﬂii
trebuie sæ înveﬂe sæ aibæ încredere în dumneavoastræ. Începeﬂi prima dumneavoastræ vizitæ
într-un mod prietenos, respectuos øi sincer. Adresaﬂi câteva întrebæri simple, care sæ væ ajute
sæ înﬂelegeﬂi pregætirea lor religioasæ øi aøteptærile lor cu privire la vizitele dumneavoastræ.
De exemplu, întrebaﬂi: „Ce rol a jucat religia în viaﬂa dumneavoastræ?“. Nu adresaﬂi totuøi
întrebæri personale care ar putea sæ-i deranjeze.
Înainte sæ începeﬂi, rugaﬂi-i pe toﬂi cei care sunt prezenﬂi sæ participe la lecﬂia dumneavoastræ. Rugaﬂi-i sæ închidæ televizorul øi sæ înlæture alte distracﬂii, astfel încât Spiritul sæ
nu se retragæ.
Explicaﬂi-le cæ v-ar place sæ începeﬂi øi sæ încheiaﬂi fiecare lecﬂie cu o rugæciune.
Propuneﬂi sæ spuneﬂi dumneavoastræ rugæciunea de deschidere. Rugaﬂi-væ simplu, dar cu
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înflæcærare, pentru ca Domnul sæ binecuvânteze persoanele cærora le propovæduiﬂi din
toate punctele de vedere ale vieﬂii lor øi, în special, pentru ca ei sæ simtæ adeværul
lucrurilor pe care le veﬂi propovædui.
Demonstraﬂi interes sincer øi dragoste pentru simpatizanﬂi øi credinﬂæ în puterea de
convertire a Evangheliei (vezi Moroni 7:43-48). Dupæ cum sunteﬂi îndrumat de cætre
Spirit, puteﬂi sæ væ exprimaﬂi gândurile cætre simpatizanﬂi, cum ar fi:

Note

• deoarece Dumnezeu este Tatæl nostru Ceresc, noi toﬂi suntem fraﬂi øi surori. Am dori sæ
ne referim la dumneavoastræ ca fraﬂi øi surori;
• fiecare persoanæ cæreia îi propovæduim are încercæri øi nelæmuriri. Indiferent care ar fi
nevoile øi nelæmuririle dumneavoastræ, Salvatorul øi învæﬂæturile Sale – Evanghelia –
væ vor ajuta;
• mesajul nostru væ va da posibilitatea sæ îmbunætæﬂiﬂi calitatea vieﬂii dumneavoastræ.
Væ va ajuta sæ rezolvaﬂi problemele øi încercærile pe care toﬂi le întâmpinæm în viaﬂæ;
• mesajul nostru, care este concentrat asupra lui Isus Hristos, este de valoare øi de
importanﬂæ mare;
• noi toﬂi facem greøeli în viaﬂæ øi aceste greøeli creeazæ sentimente de vinovæﬂie øi de
ruøine. Aceste sentimente nu pot fi alinate færæ pocæinﬂæ øi færæ iertare. Acestea pot fi
în întregime tæmæduite prin ispæøirea lui Hristos;
• mesajul nostru nu poate fi înﬂeles dintr-o datæ. Înﬂelegerea va veni cu timpul prin
rugæciune, studiu, experienﬂæ øi prin ﬂinerea poruncilor lui Dumnezeu;
• noi avem slæbiciuni, aøa cum au toﬂi. Poate nu vorbim bine limba sau nu putem
ræspunde la fiecare întrebare pe care o aveﬂi. Dar am fost chemaﬂi de cætre un profet al
lui Dumnezeu sæ împærtæøim ceea ce øtim. Øtim cæ mesajul nostru este adeværat;
• noi vom fi îndrumaﬂi astfel încât dumneavoastræ sæ puteﬂi învæﬂa adeværul mesajului
nostru pentru dumneavoastræ înøivæ. Este alegerea dumneavoastræ de a accepta øi de a
acﬂiona conform mesajului. De aceea, trebuie sæ væ simﬂiﬂi liberi sæ adresaﬂi întrebæri;
• când cæutaﬂi sincer sæ înﬂelegeﬂi mesajul nostru, s-ar putea sæ întâmpinaﬂi încercæri dar,
Dumnezeu væ va ajuta;
• pe mæsuræ ce veﬂi accepta mesajul nostru, veﬂi învæﬂa cum sæ faceﬂi legæminte cu
Dumnezeu sau promisiuni faﬂæ de El. Veﬂi învæﬂa cum sæ faceﬂi schimbæri pentru a aduce
vieﬂile dumneavoastræ într-o armonie mai strânsæ cu învæﬂæturile Sale. Veﬂi dori sæ urmaﬂi
învæﬂæturile lui Isus Hristos øi sæ fiﬂi botezat printr-o autoritate corectæ (vezi Ioan 3:5).
Înainte de a propovædui doctrinele într-o lecﬂie, acordaﬂi o simplæ privire de ansamblu
asupra lucrurilor pe care urmeazæ sæ le propovæduiﬂi. Ajutaﬂi persoanele sæ vadæ cæ vor
avea o relevanﬂæ personalæ pentru ei. Mulﬂi dintre simpatizanﬂii cærora le propovæduiﬂi au
fost pregætiﬂi de Domnul (vezi Alma 16:16-17). Când împærtæøiﬂi experienﬂe spirituale la
prima întâlnire, ei væ vor recunoaøte ca slujitori ai Domnului.
Activitate: Studiul împreunæ cu colegul
Împreunæ cu colegul dumneavoastræ, exersaﬂi diferite cæi de începere a lecﬂiei folosind câteva
dintre aceste sugestii.
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Note

Adaptaﬂi propovæduirea dumneavoastræ pentru a face faﬂæ nevoilor
Fiecare persoanæ sau familie cæreia
îi propovæduiﬂi este unicæ. Deøi nu veﬂi
înﬂelege toate interesele, realizærile, nevoile øi nelæmuririle lor, trebuie sæ cæutaﬂi sæ fiﬂi sensibili faﬂæ de circumstanﬂele lor. Indiferent de nevoi sau probleme,
toate persoanele sunt mai bine ajutate
când ele acceptæ øi træiesc conform
principiilor Evangheliei. Veﬂi putea
adapta propovæduirea dumneavoastræ
când ascultaﬂi îndemnurile Spiritului.
Veﬂi putea schimba ordinea lecﬂiilor
când sunteﬂi inspirat sæ faceﬂi adaptarea potrivit intereselor øi nevoilor
simpatizanﬂilor. Puteﬂi avea mai mult decât o întâlnire pentru a propovædui principiile
dintr-o lecﬂie øi, din când în când, puteﬂi propovædui conﬂinutul din douæ lecﬂii într-o
singuræ întâlnire. Tatæl Ceresc îi cunoaøte pe copiii Sæi, astfel încât bazaﬂi-væ pe inspiraﬂie
pentru a lua aceste hotærâri când propovæduiﬂi. Rugaﬂi-væ pentru darul discernæmântului
øi acordaﬂi atenﬂie gândurilor care vin în mintea dumneavoastræ sau sentimentelor pe
care le aveﬂi despre ceea ce propovæduiﬂi.
Veﬂi avea nevoie sæ adaptaﬂi propovæduirea dumneavoastræ pentru a da mai multæ
atenﬂie acelor angajamente care sunt mai greu de ﬂinut de cætre un simpatizant. De exemplu, o persoanæ poate accepta uøor Cartea lui Mormon ca fiind cuvântul lui Dumnezeu,
în timp ce altcineva depune eforturi sæ accepte altceva în afaræ de Biblie. O persoanæ poate avea greutæﬂi sæ renunﬂe la tutun, dar va accepta uøor legea zeciuielii.
Când planificaﬂi momentul în care sæ propovæduiﬂi anumite doctrine, fiﬂi atenﬂi la cât de
multe informaﬂii noi împærtæøiﬂi. Propovæduiﬂi într-un ritm potrivit pentru simpatizanﬂi.
Unii vor progresa mai repede sau mai încet decât alﬂii. Fiﬂi siguri cæ adresaﬂi suficiente întrebæri øi ascultaﬂi cu atenﬂie ræspunsurile lor, pentru a avea o înﬂelegere fermæ despre cât
de repede øi cât de bine învaﬂæ øi aplicæ simpatizantul doctrinele pe care le prezentaﬂi.
Fiﬂi atenﬂi la timp. Majoritatea întâlnirilor pentru propovæduire nu trebuie sæ dureze
mai mult de 45 de minute. O vizitæ pentru propovæduire poate fi terminatæ totuøi în 15
sau 20 de minute, dacæ este nevoie. Dacæ persoana are numai 15 minute disponibile
pentru a se întâlni cu dumneavoastræ, modificaﬂi propovæduirea dumneavoastræ
pentru a respecta aceastæ limitæ.
Aveﬂi încredere în promisiunea care prevede cæ Spiritul væ va da „chiar în ceasul acela,
da, chiar în acel moment, ceea ce va trebui sæ spuneﬂi“ (D&L 100:6).
Activitate: Studiul personal
Imaginaﬂi-væ cæ mergeﬂi pe stradæ øi observaﬂi un om în vârstæ stræduindu-se sæ punæ câteva
pungi grele într-un tomberon de gunoi. Dumneavoastræ, împreunæ cu colegul, îl ajutaﬂi øi, ca
urmare, el întreabæ cine sunteﬂi. Dupæ o oarecare discuﬂie, el væ invitæ în casa lui øi este de
acord sæ asculte mesajul dumneavoastræ. La începutul discuﬂiei, el væ spune cæ:
• soﬂia lui a murit cu un an înainte øi cæ lui îi este tare dor de ea;
• el oboseøte repede din cauza stærii inimii lui;
• el se întreabæ acum, mai mult ca oricând pânæ acum, dacæ existæ Dumnezeu.
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Note
Ce aﬂi putea sæ-i propovæduiﬂi? Cum puteﬂi adapta propovæduirea dumneavoastræ pentru a face
faﬂæ cel mai bine nevoilor øi nelæmuririlor lui?
Studiul scripturilor
Ce înseamnæ sæ fie datæ „partea care trebuie atribuitæ fiecærui om“?
Alma 29:8

D&L 84:85

Ce a promis Domnul misionarilor credincioøi?
D&L 68:2-4

D&L 100:5-8

Matei 10:19-20

Propovæduiﬂi în bunæ înﬂelegere cu colegul dumneavoastræ
Domnul a poruncit: „Voi væ veﬂi
duce înainte în lume prin puterea
Spiritului, predicând Evanghelia
Mea, doi câte doi“ (D&L 42:6).
Propovæduirea dumneavoastræ va fi
mult mai puternicæ øi interesantæ, dacæ dumneavoastræ øi colegul lucraﬂi
împreunæ în bunæ înﬂelegere. În fiecare zi, când planificaﬂi øi studiaﬂi,
discutaﬂi cum veﬂi propovædui astfel
încât sæ fiﬂi uniﬂi øi sæ propovæduiﬂi
cu un singur glas.
Propovæduirea dumneavoastræ va fi mult mai puternicæ, dacæ dumneavoastræ øi
colegul vorbiﬂi pe rând, prezentând scurte porﬂiuni din lecﬂie. Evitaﬂi sæ cædeﬂi în rutinæ
atunci când prezentaﬂi mesajul. Sprijiniﬂi-l pe colegul dumneavoastræ depunând a doua
mærturie despre adeværurile mærturisite de el. Urmaﬂi impresiile dumneavoastræ când
Spiritul væ îndeamnæ sæ spuneﬂi ceva. În calitate de colegi, fiﬂi pregætiﬂi sæ cedaﬂi unul
faﬂæ de celælalt pentru a nu împiedica îndrumarea Spiritului. Când vorbiﬂi, priviﬂi în
ochii simpatizantului. Când nu vorbiﬂi, rugaﬂi-væ pentru colegul dumneavoastræ øi fiﬂi
atent la ræspunsurile simpatizantului.
Studiul scripturilor
Cum se ajutæ colegii unul pe celælalt?
Alma 12:1

D&L 42:6

D&L 52:9-10

Invitaﬂi membri ai Bisericii sæ væ ajute sæ propovæduiﬂi
De câte ori este posibil, invitaﬂi membri ai Bisericii, preferabil dintre cei recent convertiﬂi, sæ væ ajute sæ propovæduiﬂi. Situaﬂia idealæ este aceea de includere a membrilor
Bisericii care mai înainte au aparﬂinut aceleiaøi biserici ca øi simpatizanﬂii. Arætaﬂi-le
membrilor Bisericii o copie a lecﬂiei øi discutaﬂi ce doriﬂi sæ propovæduiascæ ei. Discutaﬂi
cum sæ lucraﬂi împreunæ. De exemplu, cereﬂi-le membrilor Bisericii, dupæ cum este
potrivit, sæ împærtæøeascæ felul în care ei au putut sæ înveﬂe, sæ accepte øi sæ træiascæ
conform unui anumit principiu din lecﬂie. Cereﬂi-le sæ explice cum au luat decizia de a
se alætura Bisericii. Când membrii Bisericii vi se alæturæ când propovæduiﬂi, ei vor avea
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ocazia de a simﬂi bucuria efectuærii muncii misionare. De asemenea, acest lucru asiguræ
prietenie pentru simpatizant. Preøedintele Thomas S. Monson ne-a învæﬂat:
În timpul procesului de propovæduire, simpatizanﬂii pot beneficia de puterea mærturiei unui cuplu
de membri care a fæcut în ultimii ani pasul spre botez øi spre calitatea de membru. În misiunea
Canada, în Ontario øi Quebec, unde a locuit familia mea în timpul în care am prezidat asupra
misiunii, am aflat cæ majoritatea populaﬂiei aparﬂinea unor trei credinﬂe dominante: romano-catolice,
anglicane øi Bisericii Unite din Canada. În fiecare oraø al misiunii, am aranjat ca o familie noubotezatæ din fiecare dintre aceste credinﬂe sæ fie de ajutor misionarilor care erau în procesul de
propovæduire noilor simpatizanﬂi, astfel încât un asemenea cuplu de membri sæ poatæ acompania
echipa de misionari, probabil, la a doua sau la a treia vizitæ.
Puteﬂi aprecia, de exemplu, când misionarii lucreazæ cu cei din Biserica Unitæ a Canadei, puterea
mærturiei fratelui øi surorii William Stoneman, care au venit de la Biserica Unitæ a Canadei. Fratele
Stoneman, care este tipograf, ar spune: „Când m-am alæturat Bisericii lui Isus Hristos a Sfinﬂilor din
Zilele din Urmæ, eram tipograful øef al Bisericii Unite. Mi-am pierdut locul de muncæ. Dar am gæsit
un loc de muncæ mai bun. Dar mai important, am gæsit adeværul în întregime. Dumneavoastræ, de
asemenea, puteﬂi face schimbare. Dumneavoastræ, de asemenea, puteﬂi lua aceeaøi decizie. De fapt,
permiteﬂi-ne sæ væ luæm duminicæ dimineaﬂæ ca sæ putem merge împreunæ la Bisericæ. Atunci, puteﬂi
auzi øi simﬂi singuri. Vom fi chiar lângæ dumneavoastræ“.
Anthony øi Edith Belfiglio au devenit un astfel de cuplu de înfræﬂire pentru cei care aveau rædæcini
romano-catolice. Rezultatul a fost acelaøi. El poate fi înfæptuit. Øi asemenea convertiﬂi ræmân activi în
Bisericæ. În plus, cuplurile alese sæ îndeplineascæ aceastæ îndatorire øi-au înfipt mai puternic propriile
rædæcini în solul bogat al Evangheliei. Fratele Stoneman øi fratele Belfiglio au fost amândoi rânduiﬂi ca
patriarhi. Eforturile unite ale membrilor Bisericii øi ale misionarilor într-o asemenea cooperare au adus
un numær mare de suflete preﬂioase în Bisericæ (transmisiunea prin satelit a întrunirii de instruire din
25 apr. 2003).

Activitate: Studiul personal
Imaginaﬂi-væ cæ aveﬂi o primæ întâlnire pentru a propovædui o lecﬂie unei familii în casa unui
membru al Bisericii. Hotærâﬂi cum îl veﬂi pregæti pe fiecare dintre urmætorii membri ai Bisericii
pentru a væ ajuta sæ propovæduiﬂi:
• un misionar din episcopie care s-a întors recent dintr-o misiune cu timp deplin;
• un preot;
• un recent convertit;
• episcopul.

Folosiﬂi scripturile
Scripturile canonice ale Bisericii sunt sursa dumneavoastræ de bazæ pentru
propovæduirea Evangheliei lui Isus Hristos. De asemenea, puteﬂi folosi cuvintele
profeﬂilor în viaﬂæ. Sunt multe motive pentru care este vital sæ folosiﬂi scripturile ca
bazæ a propovæduirii dumneavoastræ. De exemplu:
• Domnul øi profeﬂii Sæi ne-au învæﬂat sæ facem aøa (vezi D&L 42:12, 56-58; 71:1). Un
profet din zilele din urmæ ne-a sfætuit: „Cuvintele øi felul în care sunt folosite în Cartea
lui Mormon de cætre Domnul... trebuie folosite de noi în propovæduirea principiilor
Evangheliei“ (Ezra Taft Benson, „The Book of Mormon and the Doctrine and
Covenants“, Ensign, mai 1987, pag. 84);
• scripturile Îl invitæ pe Duhul Sfânt în propovæduirea dumneavoastræ. Ele
propovæduiesc cuvântul lui Dumnezeu cu putere (vezi Alma 31:5);
• scripturile ræspund la marile întrebæri ale sufletului (vezi 2 Nefi 32:3; Iacov 2:8);
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Aptitudinile dumneavoastræ de a
propovædui cu putere din scripturi se
datoreazæ, într-o mare mæsuræ, timpului
pe care îl petreceﬂi studiindu-le personal.
Când væ ospætaﬂi zilnic din cuvânt,
aptitudinile dumneavoastræ de a
propovædui se vor îmbunætæﬂi. În plus,
invitaﬂia dumneavoastræ de a studia øi
medita asupra scripturilor va fi mai
puternicæ, deoarece faceﬂi acelaøi lucru în
viaﬂa dumneavoastræ. Ajutaﬂi-i pe oameni
sæ ajungæ sæ aibæ credinﬂæ în scripturi – în
special în Cartea lui Mormon – ca surse
ale adeværului revelat. Când oamenii
încep sæ creadæ în scripturi, veﬂi putea sæ-i
ajutaﬂi mai bine sæ înﬂeleagæ doctrinele în
mod corect. Urmætoarele propuneri s-ar putea sæ væ ajute.
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• scripturile dau autoritate øi veridicitate propovæduirii dumneavoastræ, chiar în zonele
în care oamenii nu au o educaﬂie creøtinæ.

Prezentaﬂi scriptura. Descrieﬂi pe scurt cadrul øi contextul pasajului pe care îl veﬂi folosi.
Rugaﬂi-l pe simpatizant sæ caute idei deosebite în pasajul respectiv. Când propovæduiﬂi
unor persoane care au cunoøtinﬂe limitate despre scripturi, s-ar putea sæ fie necesar sæ
începeﬂi prin descrierea conﬂinutului pasajului, folosind o exprimare pe care sæ o
înﬂeleagæ. Mai jos, sunt redate exemple de prezentare a unei scripturi:
• „Aici, în Joseph Smith – Istorie, sunt propriile cuvinte ale lui Joseph, prin care el spune
ceea ce i s-a întâmplat când s-a dus în pædure sæ se roage. El a spus: ‚Am væzut un
stâlp de luminæ... ‘“.
• „În acest pasaj, profetul Alma propovæduieøte oamenilor særaci sæ-øi exercite credinﬂa
în cuvântul lui Dumnezeu. El comparæ cuvântul lui Dumnezeu cu o sæmânﬂæ care
poate fi plantatæ în inimile noastre. Veﬂi începe sæ citiﬂi versetul...“
Citiﬂi pasajul. Citiﬂi versetele cu glas tare sau rugaﬂi-l pe simpatizant sæ citeascæ cu glas
tare. Fiﬂi atenﬂi cu cei care se stræduiesc sæ citeascæ. Dacæ le este greu sæ înﬂeleagæ un
pasaj, citiﬂi-l împreunæ cu ei, cu atenﬂie, øi ajutaﬂi-i sæ înﬂeleagæ ideile mai dificile. Sau
daﬂi-le sæ citeascæ un pasaj mai simplu. Puteﬂi, de asemenea, sæ explicaﬂi cuvintele sau
expresiile grele:
• „Dacæ vreunuia dintre voi îi lipseøte înﬂelepciunea, s-o cearæ de la Dumnezeu, care dæ
tuturor cu mânæ largæ øi færæ mustrare [‚færæ mustrare‘ înseamnæ cæ Dumnezeu nu va
acuza sau învinovæﬂi], øi ea îi va fi datæ“ (Iacov 1:5).
Unele pasaje din scripturi sunt clare øi nu au nevoie de explicaﬂii. În cazul altora,
acordaﬂi-væ timp ca sæ explicaﬂi ceea ce a fost citit.
Puneﬂi în aplicare scripturile. „Faceﬂi sæ [vi] se aplice“ scripturile în cazul dumneavoastræ øi
al simpatizanﬂilor, demonstrând felul în care principiile au relevanﬂæ în ziua de azi (vezi
1 Nefi 19:23). Arætaﬂi simpatizanﬂilor cum pot sæ aplice principiile în vieﬂile lor. Când ei fac
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aceasta, vor ajunge sæ øtie cæ doctrina este adeværatæ. Depuneﬂi-væ mærturia despre acel
principiu øi promiteﬂi-le cæ vor primi binecuvântæri. De exemplu:
• „Poporul lui Alma, ca øi dumneavoastræ, a avut greutæﬂi mari, aproape mai mult decât
puteau suporta. Dar când au dat dovadæ de credinﬂæ øi ‚L-au implorat cu putere pe
Dumnezeu‘, El i-a întærit astfel încât au putut sæ îndure greutæﬂile øi, dupæ aceea, i-a
eliberat de încercærile lor. Exact cum a fæcut cu aceøti oameni, eu øtiu cæ Dumnezeu
væ va ajuta în timpul încercærilor, atunci când dumneavoastræ... “
• „Instruirea fæcutæ de Alma oamenilor la apele lui Mormon ni se aplicæ øi nouæ astæzi.
Paul, doreøti sæ...“
Persoanele cærora le propovæduiﬂi se vor deosebi într-o mare mæsuræ dupæ felul în
care vor privi textele sfinte, dupæ cât de cunoscutæ le este Biblia, dupæ cât de bine
înﬂeleg exprimarea din scripturi øi cât de profund cred ei cæ Biblia conﬂine cuvântul lui
Dumnezeu. Ajutaﬂi-i pe toﬂi simpatizanﬂii sæ dobândeascæ o apreciere pentru scripturi.
Folosind în mod eficient scripturile în propovæduirea dumneavoastræ, îi puteﬂi ajuta pe
simpatizanﬂi sæ înceapæ sæ studieze singuri scripturile. Dupæ fiecare vizitæ, sugeraﬂi-le
anumite capitole sau versete pe care sæ le citeascæ. Puteﬂi sæ le adresaﬂi întrebæri pe care
sæ le ia în considerare când citesc øi pe care sæ le puteﬂi discuta la urmætoarea întâlnire.
Astfel îi veﬂi încuraja sæ studieze scripturile zilnic, acasæ la ei, øi sæ participe la adunærile
Bisericii øi la clasele în care sunt folosite scripturile.
Opinii despre scripturi, din punct de vedere al culturii respective
Majoritatea religiilor au texte sfinte sau cærﬂi de scripturi, dar folosinﬂa øi percepﬂia lor poate fi
diferitæ de felul în care privesc membrii Bisericii scripturile. De exemplu, va trebui sæ explicaﬂi cæ
sublinierea scripturilor este dovada dorinﬂei dumneavoastræ de a înﬂelege øi de a aplica învæﬂæturile
din scripturi øi cæ nu este un semn de lipsæ de respect. Ajutaﬂi-i pe cei cærora le propovæduiﬂi sæ
vadæ cæ lucrærile canonice sunt importante, deoarece ele conﬂin cuvântul Domnului, aøa cum a
fost scris de cætre profeﬂii lui Dumnezeu, øi cæ noi le acceptæm ca fiind adeværate.
Activitate: Studiul împreunæ cu colegul
Recapitulaﬂi unul dintre urmætoarele pasaje. Hotærâﬂi cum veﬂi:
• prezenta pasajul;
• descrie cadrul øi contextul pasajului;
• citi pasajul øi cum veﬂi explica sensul lui;
• explica cuvintele grele;
• ajuta pe simpatizanﬂi sæ–l aplice în vieﬂile lor.
Pagina de titlu a Cærﬂii lui Mormon; 3 Nefi 11; Moroni 10:3-8; Ioan 17:3; Romani 8:16-17;
1 Corinteni 15:29; Iacov 1:5; 1 Petru 3:19-20; Amos 3:7
Studiul scripturilor
De ce este important sæ propovæduiﬂi din scripturi?
1 Nefi 19:23
2 Nefi 4:15-16
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Propovæduiﬂi astfel încât sæ se înﬂeleagæ

Note

Oamenii pot sæ creadæ mai uøor mesajul
restaurærii Evangheliei când înﬂeleg mesajul.
„Este o adeværatæ dovadæ de
Preøedintele James E. Faust a spus: „Studiaﬂi,
inteligenﬂæ pentru un om sæ se
reflectaﬂi øi propovæduiﬂi din scripturi, în
special din Cartea lui Mormon øi din Noul
refere la un subiect care este
Testament. Sæ cunoaøteﬂi adeværul atât de bine
misterios øi mæreﬂ prin sine øi
încât sæ puteﬂi sæ-l afirmaﬂi clar. B. H. Roberts
sæ-l dezvolte øi sæ-l simplifice
a scris: ‚Pentru a fi cunoscut, adeværul trebuie
astfel încât sæ-l poatæ înﬂelege
afirmat øi cu cât afirmaﬂia este mai claræ øi
mai completæ, cu atât Sfântul Spirit va avea
un copil“.
o ocazie mai bunæ de a mærturisi sufletelor
– PREØEDINTELE JOHN TAYLOR
oamenilor cæ lucrarea este adeværatæ‘ [New
THE GOSPEL KINGDOM, SEL. G. HOMER DURHAM (1943),
Witnesses for God, 3 vol. (1909). 2; vii]. Nu puteﬂi
PAG. 270
converti oamenii, dacæ nu sunteﬂi convertiﬂi
dumneavoastræ înøivæ“ („What I Want My Son
to Know before He Leaves on His Mission“, Ensign, mai 1996, pag. 41).
Dumneavoastræ vi s-a poruncit sæ discutaﬂi raﬂional øi sæ expuneﬂi scripturile când
propovæduiﬂi (vezi D&L 68:1). A expune înseamnæ sæ dezvoltaﬂi ideea øi sæ explicaﬂi clar.
A expune Evanghelia înseamnæ cæ dumneavoastræ explicaﬂi înﬂelesul doctrinelor øi al
pasajelor din scripturi simplu øi clar, bazându-væ pe Spirit pentru a væ îndruma ce sæ
spuneﬂi. Trebuie sæ folosiﬂi o exprimare demnæ, dar pe înﬂelesul tuturor, pentru a-i ajuta
pe oameni sæ înﬂeleagæ principiul doctrinar. Dumneavoastræ adresaﬂi întrebæri pentru a-i
ajuta sæ se gândeascæ la principii øi sæ vadæ dacæ înﬂeleg øi acceptæ ceea ce aﬂi predat.
La sfârøitul fiecæreia dintre primele trei lecﬂii din capitolul 3 este o listæ de cuvinte care
pot sæ nu fie familiare celor cærora le propovæduiﬂi. Un aspect al înﬂelegerii a ceea
propovæduiﬂi este acela de a væ asigura cæ explicaﬂi cuvinte, expresii øi idei astfel încât
oamenii sæ væ înﬂeleagæ mai bine. Væ puteﬂi îmbunætæﬂi aptitudinea de a explica
Evanghelia prin:
• înﬂelegerea cuvintelor pe care le folosiﬂi;
• definirea cuvintelor pe care alﬂii s-ar putea sæ nu le înﬂeleagæ. Multe cuvinte care
înseamnæ anume lucruri pentru membrii Bisericii sunt definite simplu în Ghidul
pentru scripturi øi în Fideli credinﬂei;
• adresarea de întrebæri, cum ar fi: „Înﬂelegeﬂi la ce ne referim când spunem...?“ sau
„Puteﬂi enunﬂa din nou cu propriile cuvinte ceea ce tocmai am vorbit?“.
Când studiaﬂi doctrina din capitolul 3, identificaﬂi cuvinte care credeﬂi cæ poate va fi
dificil pentru un simpatizant sæ le înﬂeleagæ. Când propovæduiﬂi doctrina din capitolul 3,
notaﬂi cuvinte, expresii øi idei pe care simpatizanﬂii le înﬂeleg cu greu. Definiﬂi acele
cuvinte, folosind resursele menﬂionate mai sus. Testaﬂi definiﬂiile dumneavoastræ
împreunæ cu simpatizanﬂii øi cu cei recent convertiﬂi.
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Studiul scripturilor
De ce trebuie sæ expunem sau sæ explicæm doctrinele cu atenﬂie?
Mosia 8:3
Mosia 27:35

Alma 12:1
3 Nefi 26:1

D&L 68:1-5
D&L 71:1

Cum învæﬂæm? De ce este important sæ dezvoltæm sau sæ expunem treptat informaﬂiile?
2 Nefi 28:30
Iacov 4:13

Mosia 2:9

D&L 98:11-12

De ce este importantæ claritatea?
2 Nefi 25:4, 7, 28
2 Nefi 32:7

Alma 13:23

Neemia 8:8

Cum comunicæ Domnul cu copiii Sæi?
2 Nefi 31:3

D&L 1:24

Adresaﬂi întrebæri
Isus Hristos a adresat deseori
întrebæri pentru a-i ajuta pe oameni
sæ mediteze øi sæ aplice principiile.
Întrebærile Sale îndemnau la gândire,
la cercetarea sufletului øi la
angajamente.
Întrebærile bune væ vor ajuta sæ
înﬂelegeﬂi interesele, nelæmuririle
sau întrebærile pe care le au alﬂii.
Ele pot intensifica propovæduirea
dumneavoastræ, pot invita Spiritul
øi îi pot ajuta pe simpatizanﬂii
dumneavoastræ sæ înveﬂe.
Întrebærile greøite îi pot intimida, irita sau ofensa pe simpatizanﬂi. De asemenea, ele væ
pot determina sæ pierdeﬂi controlul asupra situaﬂiei de propovæduire. Încercaﬂi sæ adresaﬂi
întrebæri care:
• sunt simple øi uøor de înﬂeles;
• îi ajutæ pe oameni sæ se gândeascæ la ceea ce propovæduiﬂi;
• væ ajutæ sæ determinaﬂi cât de bine înﬂelege simpatizantul ceea ce propovæduiﬂi;
• îi ajutæ pe oameni sæ punæ în practicæ ceea ce au învæﬂat.
Când cei cærora le propovæduiﬂi ræspund la acest gen de întrebæri, ei vor simﬂi cæ pot
vorbi deschis. Întrebærile bune îi pot determina pe simpatizanﬂi sæ væ adreseze întrebæri
când nu înﬂeleg, când au o nelæmurire sau când doresc sæ øtie ce trebuie sæ facæ.
Întrebærile bune îi pot ajuta pe cei cærora le propovæduiﬂi sæ împærtæøeascæ sentimentele
lor øi, fæcând astfel, sæ descopere o mærturie în curs de creøtere. Urmætoarele sunt
exemple de întrebæri eficiente:
• Ce întrebæri aveﬂi despre ceea ce am predat?
• Credeﬂi cæ Tatæl Ceresc væ iubeøte? De ce?
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Pentru a-i ajuta pe cei cærora le propovæduiﬂi sæ ræspundæ la întrebæri, puteﬂi
spune: „Când explic despre importanﬂa ﬂinerii zilei de sabat sfântæ, întrebaﬂi-væ:
‚Ce însemnætate are aceastæ poruncæ pentru mine?‘“. Evitaﬂi întrebærile care:
• includ mai mult decât o singuræ idee;
• au legæturæ cu doctrine pe care nu le-aﬂi propovæduit încæ;
• nu au scop clar;
• interogheazæ øi cerceteazæ ceva ce nu este necesar.
Adresarea prea multor întrebæri, în special la prima dumneavoastræ vizitæ, dæ impresia
cæ faceﬂi un „interogatoriu“. Nu cereﬂi simpatizanﬂilor sæ dea ræspunsuri anume despre
detalii care nu sunt importante sau care sunt evidente. Acest lucru va transforma o bunæ
împrejurare de propovæduire într-un joc de ghicit. Când aveﬂi nevoie de un ræspuns
anume, cel mai bine este sæ adresaﬂi o întrebare realæ sau sæ prezentaﬂi informaﬂia în alt
fel. Evitaﬂi adresarea de întrebæri care ar putea stânjeni pe cineva dacæ nu cunoaøte
ræspunsurile. Întrebærile sunt mult mai folositoare când sunt adresate dupæ ce aﬂi
propovæduit øi mærturisit despre un principiu cheie. Mai jos sunt redate întrebæri
mai puﬂin eficiente:
• Cine a fost primul profet? (Adresatæ înainte de a propovædui despre dispensaﬂii.)
• În ce fel suntem ajutaﬂi sæ avem Spiritul øi sæ arætæm cæ suntem dornici sæ urmæm un
profet al lui Dumnezeu, dacæ ne pæstræm trupurile pure? (Mai mult decât o singuræ idee.)
• Este important sæ cunoaøtem poruncile lui Dumnezeu? (Ræspunsuri cu da øi nu, øi
prea evidente.)
• Ce pærere aveﬂi despre Cartea lui Mormon? (Înainte ca ei sæ o fi citit.)
• Care este lucrul pe care îl putem face în fiecare zi øi care ne va ajuta sæ ne simﬂim mai
aproape de Dumnezeu? (Întrebare vagæ care cere un ræspuns anume: rugæciunea.)

Învæﬂaﬂi sæ adresaﬂi întrebæri dupæ cum
sunteﬂi îndrumat de cætre Spirit. O întrebare
potrivitæ adresatæ la momentul potrivit îi
poate ajuta pe aceia cærora le propovæduiﬂi
sæ înveﬂe mai bine Evanghelia øi sæ simtæ
Spiritul. În mod asemænætor, un tip greøit de
întrebæri ori o întrebare nepotrivitæ adresatæ
la un moment nepotrivit poate împiedica
învæﬂætura lor. Adresarea de întrebæri
adecvate la momentul potrivit necesitæ sæ fiﬂi
în acord cu Spiritul, sæ-i ascultaﬂi pe cei cærora
le propovæduiﬂi øi sæ væ concentraﬂi pe durata
experienﬂei de propovæduire. Propovæduirea
eficientæ poate fi o muncæ grea øi ea solicitæ concentrare øi efort din partea
dumneavoastræ øi a colegului dumneavoastræ.
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• Cine a fost urmætorul profet dupæ Noe? (Cerându-le sæ ghiceascæ.)
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Note

Activitate: Studiul personal sau împreunæ cu colegul
Ce se poate întâmpla cu progresul unui simpatizant dacæ el sau ea se confruntæ cu urmætoarele
situaﬂii øi dumneavoastræ nu aflaﬂi niciodatæ despre ele?
• Colegi de serviciu care iau mereu în derâdere lucrurile spirituale.
• Membri ai familiei care sunt membri puternici ai unei alte biserici.
• Prieteni care cred cæ mormoni nu sunt un cult creøtin.
• O experienﬂæ spiritualæ din timpul citirii Cærﬂii lui Mormon.
Gândiﬂi-væ la o întrebare pe care o veﬂi adresa pentru a afla mai multe despre fiecare din
situaﬂiile de mai sus. Scrieﬂi întrebærile în jurnalul dumneavoastræ de studiu. Discutaﬂi cu
colegul dumneavoastræ cum puteﬂi îmbunætæﬂi formularea întrebærilor pe care fiecare dintre
dumneavoastræ le-aﬂi scris pentru aceastæ activitate.

Ascultaﬂi
Când îi ascultaﬂi cu atenﬂie pe alﬂii, îi înﬂelegeﬂi mai bine. Când øtiu cæ gândurile øi
sentimentele lor sunt importante pentru dumneavoastræ, este mult mai probabil ca ei
sæ fie receptivi la ceea ce propovæduiﬂi, sæ împærtæøeascæ experienﬂe personale øi sæ facæ
angajamente. Când ascultaﬂi, veﬂi putea sæ modificaﬂi mai eficient ceea ce propovæduiﬂi,
în acord cu nevoile øi interesele lor.
Ascultaﬂi, în mod special, inspiraﬂia din partea Spiritului. Când alﬂii væ împærtæøesc
sentimentele lor, gânduri sau idei care sunt îndrumate de cætre Spirit pot veni în mintea
dumneavoastræ. De asemenea, veﬂi putea sæ înﬂelegeﬂi ce încearcæ alﬂii sæ exprime.
În timp ce alﬂii vorbesc cu dumneavoastræ, evitaﬂi tendinﬂa de a væ gândi la ceea ce veﬂi
spune. Asiguraﬂi-væ cæ sunteﬂi realmente concentraﬂi asupra persoanei care vorbeøte, în
loc sæ pregætiﬂi ræspunsul dumneavoastræ. Elder Jeffrey R. Holland ne-a învæﬂat: „Mai
important decât sæ vorbiﬂi este sæ ascultaﬂi. Aceøti oameni nu sunt obiecte færæ viaﬂæ
deghizate în statisticæ a botezurilor. Ei sunt copiii lui Dumnezeu, fraﬂii øi surorile noastre
øi au nevoie de ceea ce avem noi. Fiﬂi simpli. Încercaﬂi sæ comunicaﬂi cu sinceritate.
Întrebaﬂi-i pe aceøti prieteni ce conteazæ mai mult pentru ei. Ce preﬂuiesc ei mai mult øi ce
le este mai drag. Apoi, ascultaﬂi. Dacæ momentul vi se pare potrivit, puteﬂi întreba care le
sunt temerile, ce-øi doresc sau ce simt cæ lipseøte din vieﬂile lor. Væ promit cæ ceva din ce
vor spune va pune, întotdeauna, în evidenﬂæ un adevær al Evangheliei despre care sæ
puteﬂi depune mærturie øi despre care sæ-i învæﬂaﬂi mai multe... Dacæ ascultæm cu
dragoste, nu va fi nevoie sæ ne întrebæm ce vom spune. Ne va fi dat ce sæ spunem –
de cætre Spirit øi de cætre prietenii noøtri“ („Depuneﬂi mærturie despre Mine“,
Liahona, iulie 2001, pag. 16; sublinierea adæugatæ ca-n original).
Oamenii comunicæ, de asemenea, prin felul în care stau, prin expresia feﬂei lor, prin
ceea ce fac cu mâinile, prin tonul vocii lor øi miøcærile ochilor. Observaﬂi aceste mesaje
nescrise; ele væ pot ajuta sæ înﬂelegeﬂi sentimentele celor cærora le propovæduiﬂi. De
asemenea, luaﬂi în considerare limbajul trupului dumneavoastræ. Transmiteﬂi un
mesaj de interes øi de entuziasm ascultând cu sinceritate.
Nu fiﬂi speriaﬂi de liniøte. Oamenii au deseori nevoie de timp pentru a se gândi la
întrebæri øi a ræspunde sau pentru a exprima ceea ce simt. Ar trebui sæ faceﬂi o pauzæ
dupæ ce aﬂi adresat o întrebare, dupæ ce aﬂi împærtæøit o experienﬂæ spiritualæ sau când
oamenii au dificultæﬂi în a se exprima. Fiﬂi siguri cæ le læsaﬂi timp pentru a-øi încheia
gândurile înainte de a ræspunde øi nu-i întrerupeﬂi când vorbesc.
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Când simﬂiﬂi cæ înﬂelegeﬂi ceea ce a fost spus, faceﬂi comentarii arætând cæ aﬂi înﬂeles,
cum ar fi: „Deci, ceea ce spuneﬂi înseamnæ
. Este adeværat?“, sau: „Dacæ am
înﬂeles, aveﬂi sentimentul cæ
“. Când nu sunteﬂi siguri cæ aﬂi înﬂeles, rugaﬂi
persoana sæ væ dea læmuriri.
Unele persoane pot sæ aibæ tendinﬂa de a domina conversaﬂia øi sæ væ reﬂinæ de la
propovæduirea Evangheliei restaurate. Va trebui sæ învæﬂaﬂi sæ deﬂineﬂi, cu tact, controlul
unor asemenea situaﬂii. De exemplu: „Apreciem ceea ce împærtæøiﬂi cu noi, dar acesta este un
subiect pe care am dori sæ-l discutæm mai târziu. Îl voi ruga pe colegul meu sæ noteze pentru
a fi siguri cæ nu vom uita sæ-l discutæm într-o vizitæ viitoare“. Aduceﬂi-væ aminte, îi veﬂi ajuta
pe oameni mai mult propovæduindu-le Evanghelia lui Isus Hristos.
Când ascultaﬂi cu atenﬂie, Spiritul væ va ajuta sæ øtiﬂi ce sæ spuneﬂi. Ascultarea cere
efort øi concentrare. Un misionar a împærtæøit urmætoarea experienﬂæ adeværatæ
(numele au fost schimbate):

Note

Colegul meu øi cu mine propovæduiam familiei Sanchez. Era cald øi copiii fæceau mult zgomot. Am
rugat-o pe sora Sanchez sæ ne spunæ ce a citit din Cartea lui Mormon. Când a început sæ explice, am
observat cæ fiul ei se repezise la carneﬂelul colegului meu øi alerga în jurul camerei fluturându-l în aer.
Deøi mæ uitam la sora Sanchez, mintea mea era în altæ parte. M-am gândit în sinea mea: „Este aøa de
cald øi aø vrea ca micuﬂul lor bæiat sæ stea liniøtit. Aøa nu vom putea lucra“. În timp ce mæ întrebam
aøa în mintea mea, am observat cæ sora Sanchez se stræduia sæ vorbeascæ. Mi-a venit în minte impresia
claræ cæ trebuie sæ ascult. M-am zbætut sæ nu mai fiu influenﬂat de cælduræ øi de zgomot. M-am uitat
cu atenﬂie la chipul ei în timp ce vorbea. Ea a privit în jos în podea, apoi iar spre colegul meu øi spre
mine. Soﬂul ei încerca, færæ speranﬂæ, sæ-i liniøteascæ pe copii. A fost o pauzæ øi, apoi, cu glasul
tremurând ea a spus: „Am fæcut ceea ce m-aﬂi rugat. Am citit acele capitole pe care aﬂi dorit sæ le citesc
øi m-am rugat“. Din nou a fæcut o pauzæ øi s-a uitat în jos. A aruncat o privire la copiii ei, dupæ care
øi-a aﬂintit ochii spre mine. „Am primit un ræspuns“, a spus ea cu un zâmbet øi cu ochii plini de
lacrimi. „Este adeværatæ, øtiu cæ este adeværatæ“. Spiritul a umplut camera. Cu o inimæ plinæ de
recunoøtinﬂæ pentru ceea ce auzisem, am zâmbit øi am spus: „Da, este adeværatæ“.

Activitate: Studiul personal sau împreunæ cu colegul
Dupæ ce analizaﬂi povestirea de mai sus, scrieﬂi un ræspuns în jurnalul dumneavoastræ de studiu
la întrebærile de mai jos sau discutaﬂi-le cu colegul dumneavoastræ.
• Ce s-ar fi întâmplat dacæ misionarul ar fi fost preocupat mai mult de confortul lui personal
sau de carneﬂelul colegului sæu?
• Cum a fost binecuvântatæ aceastæ simpatizantæ, datoritæ faptului cæ misionarul a
ascultat-o cu atenﬂie?
Ræspundeﬂi la întrebærile de mai jos:
A = Niciodatæ nu este valabil în cazul meu
B = Uneori este valabil în cazul meu

C = De obicei este valabil în cazul meu
D = Întotdeauna este valabil în cazul meu

• Când vorbesc cu alﬂii, mæ gândesc la experienﬂe similare pe care le pot împærtæøi, în loc sæ
ascult cu atenﬂie.
• Când alﬂii îmi povestesc despre sentimentele lor, încerc sæ mæ pun în situaﬂia lor pentru a
vedea cum m-aø simﬂi.
• Când propovæduiesc simpatizanﬂilor, îmi fac griji pentru ce urmeazæ sæ spun sau sæ
propovæduiesc în continuare.
• Mæ simt frustrat când simpatizanﬂii doresc sæ vorbeascæ mult.
• Mæ stræduiesc sæ urmæresc sau sæ înﬂeleg ceea ce încearcæ alﬂii sæ-mi spunæ.
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Note
• Deseori, mintea îmi zboaræ în timp ce colegul meu propovæduieøte.
• Mæ supær dacæ altcineva mæ întrerupe sau îmi distrage atenﬂia atunci când vorbesc cu cineva.
• Primesc îndemnuri spirituale sæ spun sau sæ fac ceva, dar le ignor.
Hotærâﬂi ceea ce puteﬂi face pentru a væ îmbunætæﬂi capacitatea de a asculta.
Dezvoltaﬂi o relaﬂie bunæ cu simpatizanﬂii
Pentru a evita situaﬂiile jenante, unele persoane vor ræspunde la întrebæri în felul în care cred cæ
dumneavoastræ doriﬂi ca ei sæ ræspundæ, în loc sæ împærtæøeascæ adeværatele sentimente. Cæutaﬂi
sæ dezvoltaﬂi o relaﬂie care sæ le permitæ sæ se simtæ bine împærtæøind adeværatele lor sentimente
cu dumneavoastræ.

Unora dintre persoanele cærora le propovæduiﬂi
le va lipsi credinﬂa de a ﬂine angajamentele, altele
vor întâmpina probleme øi altele nu vor accepta
întotdeauna tot ceea ce împærtæøiﬂi. Trebuie sæ
facæ propria lor alegere, dar dumneavoastræ
veﬂi face tot ceea ce puteﬂi pentru a ræspunde
întrebærilor lor, pentru a le ajuta sæ-øi rezolve
nelæmuririle øi sæ învingæ problemele.
Uneori nelæmuririle oamenilor sunt ca un
aisberg. Numai o micæ parte este vizibilæ la
suprafaﬂæ. Aceste nelæmuriri pot fi complexe øi
dificil de rezolvat. Din acest motiv, trebuie sæ
urmaﬂi Spiritul øi sæ ræspundeﬂi în maniera cea
mai potrivitæ situaﬂiei. Rugaﬂi-væ pentru darul
discernæmântului øi acﬂionaﬂi conform pærerilor
pe care le aveﬂi. Tatæl Ceresc cunoaøte inimile øi
træirile tuturor oamenilor (întregul aisberg) øi væ
va ajuta sæ cunoaøteﬂi ce este mai bine în privinﬂa fiecærei persoane.
Când îi ajutaﬂi pe alﬂii sæ-øi rezolve neliniøtile, cæutaﬂi întâi sæ înﬂelegeﬂi neliniøtile lor
întrebându-i øi ascultându-i. Bazaﬂi-væ pe Spirit pentru a væ ajuta sæ øtiﬂi cum sæ-i ajutaﬂi
sæ-øi rezolve nelæmuririle. De exemplu, puteﬂi folosi o scripturæ pentru a vorbi despre
nelæmurirea cu privire la necesitatea botezului sau puteﬂi împærtæøi mærturia
dumneavoastræ despre profetul Joseph Smith.
Deseori, nelæmuririle sunt mai mult de naturæ socialæ decât doctrinaræ. De exemplu,
simpatizanﬂii se pot teme de opoziﬂie din partea membrilor familiei dacæ se alæturæ
Bisericii. Sau, se pot teme sæ nu fie respinøi de prietenii lor de la muncæ. Oricare ar fi
nelæmurirea, simpatizanﬂii dumneavoastræ pot avea experienﬂe trecute sau alte influenﬂe
care sunt legate de acea nelæmurire, dar pe care nu le înﬂelegeﬂi. În multe cazuri, membrii
væ pot ajuta sæ înﬂelegeﬂi øi sæ îi puteﬂi ajuta pe simpatizanﬂi în privinﬂa nelæmuririlor lor.
Modul în care abordaﬂi nelæmurirea unui simpatizant va depinde de natura acelei
nelæmuriri. Stabiliﬂi dacæ nelæmurirea a apærut deoarece persoana nu are o confirmare
spiritualæ despre adeværul restaurærii sau dacæ persoana nu doreøte sæ se angajeze sæ
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træiascæ conform unui principiu adeværat. Înﬂelegerea sursei care genereazæ problema væ
ajutæ în acest fel sæ øtiﬂi dacæ trebuie sæ væ concentraﬂi asupra mærturiei sau asupra
angajamentului.

Note

Activitate: Studiul împreunæ cu colegul
Alegeﬂi o invitaﬂie de angajament pe care s-o prezentaﬂi când propovæduiﬂi lecﬂiile. Dupæ
aceea, identificaﬂi diverse nelæmuriri care pot împiedica pe cineva sæ accepte sau sæ ﬂinæ un
angajament. Discutaﬂi øi exersaﬂi felul în care puteﬂi ajuta cel mai bine oamenii în timp ce
încearcæ sæ-øi rezolve nelæmuririle.

Pocæinﬂa øi vindecarea de vicii
Pocæinﬂa este un proces spiritual care implicæ umilinﬂæ, mærturisirea, despægubirea
cuiva øi îndepærtarea de pæcat. Este o schimbare permanentæ a gândurilor øi a faptelor.
Ideal ar fi ca pocæirea de un anumit pæcat sæ fie necesaræ o singuræ datæ. Totuøi, dacæ
pæcatul este repetat, pocæinﬂa este la îndemânæ ca mijloc de tæmæduire (vezi Mosia 26:30;
Moroni 6:8; D&L 1:31-32).
Pocæinﬂa poate implica o stare emoﬂionalæ øi fizicæ. Oamenii trebuie sæ punæ capæt
obiønuinﬂei, modului de gândire adânc înrædæcinat în comportamentul nepotrivit.
Faptele nedorite trebuie înlocuite de comportæri sænætoase øi potrivite.
Astfel, atât pocæinﬂa cât øi vindecarea pot dura o vreme. Uneori, convertiﬂii, chiar
având cele mai bune intenﬂii, cedeazæ ispitei când progreseazæ spre a fi mult mai
autodisciplinaﬂi. În astfel de cazuri, cei noi convertiﬂi, alæturi de conducætorii preoﬂiei,
nu cu misionarii, cautæ sæ învingæ ispita øi sæ se pocæiascæ în întregime.
Prin botez øi confirmare, oamenii primesc darul Duhului Sfânt, care le va întæri
aptitudinea de a depæøi aceste provocæri. Dar, poate cæ botezul øi confirmarea nu
vor îndepærta complet impulsurile emoﬂionale øi fizice care strâns legate de aceste
comportamente. Chiar dacæ o persoanæ poate avea unele succese iniﬂiale, pentru a se
pocæi øi vindeca în totalitate poate avea nevoie de tæmæduiri emoﬂionale suplimentare.
Activitate: Studiul personal sau împreunæ cu colegul
• Gândiﬂi-væ la un simpatizant, la un recent convertit sau la un membru mai puﬂin activ care
încearcæ sæ învingæ un viciu.
• Recapitulaﬂi secﬂiunile „Credinﬂa în Isus Hristos“ øi „Pocæinﬂa“ din lecﬂia „Evanghelia lui Isus
Hristos“ din capitolul 3.
• Ce puteﬂi sæ propovæduiﬂi acestei persoane din aceastæ lecﬂie øi din acest capitol pentru a-i fi
de ajutor sæ învingæ viciul?
• Întocmiﬂi planul unei lecﬂii pentru a ajuta aceastæ persoanæ.

Ajutaﬂi-i pe simpatizanﬂi øi pe cei recent convertiﬂi sæ înﬂeleagæ
pocæinﬂa øi vindecarea de viciu
Poate vi se va cere sæ ræspundeﬂi la întrebæri øi nelæmuriri în ceea ce priveøte viciul.
S-ar putea sæ doriﬂi sæ-i ajutaﬂi pe oameni sæ gæseascæ ræspunsuri la întrebærile grele
referitoare la aceste probleme. Urmætoarele idei ar putea fi de folos:
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• împærtæøiﬂi mærturia
dumneavoastræ despre natura
tæmæduitoare a Evangheliei, în
mod special despre ispæøire (vezi
Alma 7:11-13);
• mærturisiﬂi cæ numai Dumnezeu
poate înfæptui miracolul
tæmæduirii spirituale (vezi
Psalmii 147:3);
• explicaﬂi cæ darul tæmæduirii îøi
extinde influenﬂa atât asupra
trupului, cât øi asupra spiritului.
Paøii de bazæ care îi ajutæ pe oameni în procesul de tæmæduire emoﬂionalæ includ:
• identificarea øi recunoaøterea problemei. Aceasta implicæ un examen de conøtiinﬂæ
atent øi cinstit;
• recunoaøterea faptului cæ acest comportament este dæunætor. El îi afecteazæ pe alﬂii
øi necesitæ sæ fie schimbat;
• necesitatea de a fi umil øi de a avea regrete;
• cæutarea iertærii din partea celor cærora li s-a fæcut ræu øi capacitatea de a se ierta
pe sine însuøi;
• încetarea faptelor vicioase øi începerea înfæptuirii de lucruri sænætoase;
• menﬂinerea credinﬂei – ﬂinerea legæmintelor fæcute la botez, oferirea de slujire,
rugæciunea pentru a primi ajutor de la Duhul Sfânt øi demonstrarea unei dorinﬂe
de a ﬂine poruncile lui Dumnezeu;
• înﬂelegerea faptului cæ Domnul îi va iubi totdeauna pe copiii Sæi – chiar când fac o
greøealæ øi cedeazæ unei pofte mai vechi. Pocæinﬂa øi drumul spre vindecare sunt
totdeauna la îndemânæ.

Un plan pentru învingerea comportamentului vicios
Simpatizanﬂii øi membrii noi øi cei mai puﬂin activi, pot întreba ce pot face pentru a
învinge un viciu. Ei au încredere în capacitatea dumneavoastræ de a oferi îndrumare øi
sprijin. Urmætoarele sugestii pot fi de folos:
• cereﬂi-le sæ descrie momentele, locurile øi persoanele care determinæ un astfel de
comportament. Dupæ aceea, discutaﬂi lista cu soﬂul sau soﬂia, cu episcopul, cu
misionarii episcopiei sau cu alﬂi prieteni de încredere. Vorbiﬂi despre ceea ce trebuie sæ
facæ pentru a schimba sau evita punctele de pe listæ;
• cereﬂi-le sæ scrie ce pierd ei acum din cauza comportamentului respectiv øi, dacæ nu se
îndreaptæ, ce vor pierde în viitor din cauza lui;
• cereﬂi-le sæ scrie diverse lucruri pe care le pot face pentru a evita sau descuraja
comportamentul nepotrivit. Acestea pot include discutarea cu soﬂul sau soﬂia,
solicitarea sprijinului episcopului sau a unui prieten, punerea în aplicare a oricærei
alte activitæﬂi care îi ajutæ sæ evite ispita;
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• încurajaﬂi-i sæ se roage cu regularitate, sæ studieze scripturile, sæ asculte muzicæ
înælﬂætoare øi sæ citeascæ numai cærﬂi folositoare;

Note

• încurajaﬂi-i sæ cearæ o binecuvântare a
preoﬂiei;
• încurajaﬂi-i sæ continue sæ fie activi în
Bisericæ, deoarece aceasta existæ pentru a-i
ajuta sæ-øi depæøeascæ problemele øi sæ se
apropie mai mult de Domnul;
• încurajaﬂi-i sæ participe într-un grup
de susﬂinere a celor cu probleme
asemænætoare sau sæ primeascæ ajutor
de specialitate. În unele locuri, sunt
disponibile LDS Family Services
(Serviciile pentru familii SZU);
• încurajaﬂi-i sæ nu renunﬂe niciodatæ!
Domnul îi va ajuta, chiar dacæ dureazæ ceva timp.
Sfinﬂii din zilele din urmæ care sunt activi îi pot ajuta cel mai bine pe noii membri
sæ ræmânæ activi, fiind prietenii lor. Membrii trebuie sæ întindæ mâna simpatizanﬂilor øi
noilor membri cu o atitudine prietenoasæ, pozitivæ. Simpatizanﬂii øi cei nou convertiﬂi vor
ræspunde favorabil când sunt salutaﬂi cu un zâmbet, când sunt întrebaﬂi sincer ce mai fac,
când alﬂii se aøeazæ lângæ ei în timpul adunærilor øi când sunt invitaﬂi la cinæ la o familie
sau la o searæ de familie.
Deoarece este posibil ca unii sæ se reîntoarcæ la viciu, conducætorii preoﬂiei øi membrii
nu trebuie sæ fie øocaﬂi sau descurajaﬂi dacæ aud cæ un simpatizant sau un nou membru
se luptæ cu astfel de probleme. Ei trebuie sæ arate încredere în persoana respectivæ øi sæ
nu judece dacæ ea cedeazæ unei pofte mai vechi. Ei trebuie sæ trateze aceasta ca pe o
decædere temporaræ øi de înﬂeles. Condamnarea simpatizantului sau noului convertit
vicios nu este niciodatæ folositoare øi, probabil, va conduce la descurajare, eøec øi
inactivitate. Un nou convertit care înceteazæ, brusc, sæ participe la Bisericæ poate a cedat
unui viciu mai vechi øi se simte nedemn øi descurajat. O vizitæ promptæ care aduce
încurajare øi sprijin poate ajuta persoana sæ reuøeascæ. Membrii trebuie sæ arate prin
cuvânt øi faptæ cæ ei îi acceptæ pe cei convertiﬂi (vezi 3 Nefi 18:32).
A ræmâne activ în Bisericæ øi a te strædui sæ træieøti cu credinﬂæ sunt cele mai
importante lucruri pe care orice persoanæ le poate face pentru învingerea problemelor
cauzate de vicii.
Activitate: Studiul personal
Gândiﬂi-væ la unele obiceiuri pe care le aveﬂi – ceva ce faceﬂi frecvent, færæ sæ gândiﬂi, cum ar fi
trosnirea articulaﬂiilor degetelor, aranjarea ochelarilor, dorinﬂa de a mânca prea mult sau de a dormi
pânæ târziu. Încercaﬂi într-o zi sæ nu faceﬂi nici o datæ acest lucru. Când aﬂi reuøit, încercaﬂi sæ nu mai
faceﬂi acest lucru o sæptæmânæ. Discutaﬂi despre aceastæ experienﬂæ cu colegul dumneavoastræ.
Dupæ aceea, încercaﬂi sæ væ imaginaﬂi cât este de greu pentru un simpatizant sæ învingæ un viciu,
cum ar fi consumul excesiv de tutun sau de alcool.
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Note

Læsaﬂi ceva la plecare
La încheierea fiecærei vizite de propovæduire, asiguraﬂi-i simpatizantului ceva de citit øi
de meditat ca pregætire pentru urmætoarea întâlnire. Îi puteﬂi desemna capitole din Cartea
lui Mormon. Puteﬂi sæ îi daﬂi o broøuræ care se referæ la lucrurile care au fost propovæduite
sau la cele care urmeazæ sæ fie propovæduite în cursul urmætoarei vizite sau poate o altæ
bibliografie sau o prezentare audiovizualæ. Dacæ au acces la Internet, încurajaﬂi-i sæ
acceseze www.mormon.org. Trebuie sæ li se dea întotdeauna ceva la care sæ se gândeascæ,
sæ mediteze øi pentru care sæ se roage. Aceasta poate fi o temæ de deschidere a discuﬂiei
pentru data viitoare când væ veﬂi întâlni.
Activitate: Studiul împreunæ cu colegul
Uitaﬂi-væ ce materiale aveﬂi disponibile pentru a le læsa simpatizanﬂilor, inclusiv broøuri øi
materiale audiovizuale. Mai sunt alte materiale pe care trebuie sæ le obﬂineﬂi astfel încât sæ
le puteﬂi împærtæøi cu simpatizantul dumneavoastræ? Faceﬂi o listæ în programul
dumneavoastræ cu materialele de care aveﬂi nevoie pentru a le comanda.
Luaﬂi în considerare pe fiecare dintre simpatizanﬂii pe care i-aﬂi programat pentru a le propovædui
în aceastæ sæptæmânæ. Care capitole din Cartea lui Mormon vor fi cele mai folositoare pentru ei?
Ce alte materiale le-ar aduce beneficii? Consemnaﬂi în Note/Lista cu lucruri de realizat din
programul dumneavoastræ ce intenﬂionaﬂi sæ daﬂi fiecærui simpatizant øi ceea ce veﬂi face
pentru a-i îndruma în urmætoarea dumneavoastræ vizitæ.

Propovæduiﬂi Evanghelia restauratæ celor færæ o educaﬂie creøtinæ
Unele persoane cærora le veﬂi propovædui poate nu cred în Tatæl Ceresc øi în Isus
Hristos sau nu au o tradiﬂie creøtinæ. Totuøi, multe dintre aceste persoane, vor avea
credinﬂe, practici øi locuri pe care le pæstreazæ sfinte. Ca slujitor al lui Dumnezeu, este
important sæ arætaﬂi respectul cuvenit pentru credinﬂele øi tradiﬂiile lor religioase. Sæ
nu faceﬂi nimic ce ar aræta lipsæ de respect pentru ceea ce este important pentru ei.
Væ puteﬂi întreba cum veﬂi modifica abordarea dumneavoastræ de propovæduire la
aceste persoane. Va fi folositor sæ væ aduceﬂi aminte cæ pentru a fi convertit, toﬂi copiii
lui Dumnezeu, indiferent de pregætire trebuie sæ dezvolte credinﬂa în Isus Hristos, sæ se
pocæiascæ, sæ primeascæ rânduielile botezului øi confirmærii øi sæ îndure pânæ la sfârøit,
ﬂinând poruncile øi oferind slujire. Principiile care îi ajutæ pe alﬂii la clædirea credinﬂei
în Isus Hristos sunt aceleaøi în toate culturile.
Puteﬂi ajuta oamenii sæ dobândeascæ o corectæ înﬂelegere despre Dumnezeu, ca Tatæl
nostru Ceresc, øi sæ dezvolte credinﬂa în Isus Hristos, ajutându-i sæ aibæ experienﬂe
spirituale personale în loc doar sæ le spunem despre natura lui Dumnezeu. De
exemplu, îi veﬂi ajuta pe oameni sæ dobândeascæ aceastæ înﬂelegere în timp ce ei:
• dobândesc convingerea spiritualæ cæ Dumnezeu Tatæl øi Fiul Sæu, Isus Hristos,
i-au apærut profetului Joseph Smith;
• aud propovæduirea øi mærturia dumneavoastræ sinceræ despre Evanghelie,
inclusiv motivul pentru care aﬂi ales sæ-L urmaﬂi pe Isus Hristos;
• væ aud frecvent pe dumneavoastræ øi pe alﬂi membri vorbind cu Tatæl Ceresc
prin intermediul unei rugæciuni simple, din inimæ;
• væ aud depunându-væ o mærturie puternicæ;
• se roagæ împreunæ cu dumneavoastræ sau singuri;
206

10 Aptitudini de propovæduire

• ajung sæ afle ce sentimente aveﬂi despre scripturi când citiﬂi øi discutaﬂi despre ele;

Note

• citesc zilnic cuvântul lui Dumnezeu din scripturi (în special Cartea lui Mormon);
• participæ la Bisericæ astfel încât sæ poatæ vedea cum Îl preaslævim pe Domnul;
• întâlnesc membri ai Bisericii care le pot explica cum au ajuns sæ creadæ în Tatæl
Ceresc øi în Isus Hristos;
• ﬂin poruncile.
Aceste activitæﬂi sunt benefice pentru toate persoanele cærora le propovæduiﬂi dar,
sunt esenﬂiale când propovæduiﬂi acelora care nu au o pregætire creøtinæ, deoarece este
mai puﬂin probabil ca aceste persoane sæ fi avut aceste experienﬂe înainte.
Mulﬂi convertiﬂi de la biserici færæ baze creøtine spun cæ ei nu înﬂeleg multe din ceea ce
spun misionarii, dar cæ au simﬂit Spiritul øi au dorit sæ facæ ceea ce i-au rugat misionarii.
Este nevoie sæ faceﬂi tot ceea ce puteﬂi pentru a-i ajuta pe simpatizanﬂi sæ înﬂeleagæ doctrinele
Evangheliei. Fiﬂi ræbdætori øi încurajaﬂi-i, având în vedere cæ poate va fi necesar un timp
pânæ când oamenii vor învæﬂa sæ identifice øi sæ exprime sentimentele pe care le-au simﬂit.
Poate este necesar sæ modificaﬂi ritmul øi profunzimea propovæduirii pentru a-i ajuta sæ
înﬂeleagæ. Când væ pregætiﬂi sæ predaﬂi celor færæ pregætire creøtinæ, urmætoarele sugestii
væ pot ajuta:
• asiguraﬂi simple priviri de ansamblu øi recapitulæri pentru fiecare lecﬂie;
• rugaﬂi-i sæ væ spunæ ce înﬂeleg øi ce au simﬂit;
• acordaﬂi-væ timpul necesar pentru definirea cuvintelor øi principiilor importante.
Cei cærora le propovæduiﬂi s-ar putea sæ nu fie familiarizaﬂi cu multe cuvinte pe
care le folosiﬂi când propovæduiﬂi;
• referiﬂi-væ la o lecﬂie propovæduitæ anterior pentru a propovædui doctrina mai clar.
Acest lucru poate fi necesar oricând în timpul procesului de propovæduire.
Exemple din scripturi
Scripturile conﬂin exemple de misionari care au propovæduit celor care nu credeau în Dumnezeu
sau care înﬂelegeau greøit adeværata Sa naturæ. Studiaﬂi scripturile de mai jos øi, dupæ aceea,
explicaﬂi colegului dumneavoastræ sau consemnaﬂi în jurnalul dumneavoastræ de studiu în ce fel
i-au ajutat aceøti misionari pe oameni sæ obﬂinæ mærturia cæ Dumnezeu existæ.
• Alma øi Amulec (Alma 9-12; 15)
• Amon and Aaron (Alma 17-22)
• Alma (Alma 30)
• Alma øi alﬂii (Alma 31-35)
• Pavel (Faptele apostolilor 17:16-34)
Activitate: Studiul împreunæ cu colegul
Când este posibil, identificaﬂi un convertit care nu avea o tradiﬂie creøtinæ înainte de a-i fi întâlnit
pe misionari. Stabiliﬂi o întâlnire cu el øi întrebaﬂi despre experienﬂa convertirii sale. De exemplu,
îl puteﬂi întreba care a fost lucrul determinant ca sæ creadæ în Dumnezeu, când s-a rugat prima
oaræ, când a primit prima datæ un ræspuns la rugæciune, rolul scripturilor în convertirea sa øi
cum a fost participarea la orele de duminicæ. Scrieﬂi ceea ce aﬂi aflat în jurnalul dumneavoastræ
de studiu.
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Note

Aduceﬂi-væ aminte
• Când oamenilor li se predæ Evanghelia restauratæ øi o træiesc, nevoile lor vor fi rezolvate.
• Planificaﬂi øi studiaﬂi în fiecare zi cu colegul dumneavoastræ pentru a fi uniﬂi øi a propovædui
într-un singur glas.
• Împærtæøiﬂi frecvent mærturia dumneavoastræ.
• Scripturile, în special Cartea lui Mormon sunt sursele de bazæ pentru propovæduire.
• Rugaﬂi-væ pentru darul discernæmântului astfel încât sæ øtiﬂi când sæ folosiﬂi aptitudinile
descrise în acest capitol.
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Idei pentru studiu øi aplicaﬂii

Note

Studiul personal
• Presupuneﬂi cæ væ aflaﬂi într-una dintre urmætoarele situaﬂii. Cum puteﬂi folosi
principiile øi aptitudinile din acest capitol pentru a le ajuta pe aceste persoane
sæ progreseze? Plænuiﬂi modul în care le veﬂi pune în practicæ în fiecare situaﬂie.

– În timp ce væ plimbaﬂi printr-un parc, vedeﬂi o femeie øi un bæieﬂel stând singuri
pe o bancæ. Femeia plânge.

– Ajungeﬂi la casa simpatizanﬂilor care se pregætesc pentru botez øi ei væ spun cæ
nu mai vor sæ se întâlneascæ cu dumneavoastræ.

– Væ întâlniﬂi pentru a øaptea oaræ cu un simpatizant cæruia i s-a propovæduit de
câﬂiva misionari de-a lungul unei perioade de doi ani. Semnele de progres au
fost puﬂine, dacæ nu chiar au lipsit complet.

– Începeﬂi sæ propovæduiﬂi membrilor unei familii un mesaj al Evangheliei øi ei
spun: „Am întrebat deja pe toﬂi cei pe care îi cunoaøtem sæ se întâlneascæ cu
misionarii øi toﬂi au spus nu“.

• Alegeﬂi una dintre lecﬂiile misionare. Identificaﬂi unul sau douæ pasaje din scripturi
despre fiecare principiu important. Exersaﬂi propovæduirea din aceste pasaje aøa
cum este descris în secﬂiunea „Folosiﬂi scripturile“ din acest capitol.

• Timp de câteva sæptæmâni, recapitulaﬂi învæﬂæturile Salvatorului din Evanghelii
(Matei, Marcu, Luca øi Ioan) øi din 3 Nefi. În jurnalul dumneavoastræ de studiu,
scrieﬂi o listæ cu întrebærile pe care le-a adresat El. Comparaﬂi aceste întrebæri
cu întrebærile pe care le adresaﬂi dumneavoastræ în mod normal.

• Citiﬂi relatarea lui Amon øi a regelui Lamoni în Alma 18 øi relatarea lui Aaron în
Alma 22:4-18. Când citiﬂi, identificaﬂi øi descrieﬂi modul în care Amon øi Aaron:

– au urmat Spiritul øi au propovæduit cu dragoste;
– au început sæ propovæduiascæ;
– au modificat învæﬂæturile lor pentru a face faﬂæ nevoilor;
– au depus mærturie;
– au folosit scripturile;
– au întrebat, au ascultat øi au rezolvat nelæmuririle;
– i-au încurajat pe cei cærora le propovæduiau sæ facæ angajamente.
• Meditaﬂi asupra urmætoarelor afirmaﬂii ale preøedintelui Harold B. Lee, cu privire la
înﬂelegerea a ceea ce este propovæduit. Evaluaﬂi cât de clar propovæduiﬂi doctrinele
Evangheliei. Consemnaﬂi ceea ce aﬂi învæﬂat în jurnalul dumneavoastræ de studiu.
„Puteﬂi pæstra contextul scripturii øi sæ o simplificaﬂi pentru a fi înﬂeleøi termenii“
(The Teachings of Harold B. Lee, sel. Clyde J. Williams [1996], pag. 444).
„Acum, dumneavoastræ, ca învæﬂætori, nu sunteﬂi trimiøi sæ propovæduiﬂi o doctrinæ
nouæ. Trebuie sæ propovæduiﬂi doctrine vechi, nu atât de clar încât ei sæ înﬂeleagæ
pur øi simplu, ci trebuie sæ propovæduiﬂi doctrinele Bisericii atât de clar încât nici
unul sæ nu înﬂeleagæ greøit“ (The Teachings of Harold B. Lee, pag. 458).

Studiul împreunæ cu colegul
• Recapitulaﬂi planul lecﬂiei dumneavoastræ folosind o lecﬂie pe care aﬂi propovæduit-o
de curând. Scrieﬂi o întrebare pentru fiecare dintre principiile importante descrise în
planul dumneavoastræ. Dupæ aceea, recapitulaﬂi întrebærile dumneavoastræ pentru
a vedea dacæ ele sunt în armonie cu ceea ce este predat în acest capitol. Alæturi,
ræspundeﬂi la fiecare întrebare ca øi când dumneavoastræ aﬂi fi un simpatizant.
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Note

Reformulaﬂi întrebærile dumneavoastræ dupæ cum este nevoie. Împærtæøiﬂi întrebærile
dumneavoastræ cu colegul. Împreunæ, evaluaﬂi întrebærile dumneavoastræ.
Luaﬂi în considerare nevoile unui simpatizant cæruia îi propovæduiﬂi. Discutaﬂi
despre cum poate ræspunde la întrebærile dumneavoastræ. De asemenea, discutaﬂi
în ce fel aceste întrebæri pot invita Spiritul øi îl pot ajuta pe simpatizant sæ înveﬂe
Evanghelia.

• Gândiﬂi-væ la fiecare dintre noii dumneavoastræ simpatizanﬂi. Discutaﬂi ce puteﬂi face
pentru a-i ajuta sæ devinæ simpatizanﬂi care progreseazæ. Scrieﬂi-væ ideile în jurnalul
dumneavoastræ de studiu øi întocmiﬂi planuri în programul dumneavoastræ zilnic.

Adunæri de district øi conferinﬂe de zonæ
• Invitaﬂi membrii sau simpatizanﬂi actuali la adunarea dumneavoastræ. Explicaﬂi
grupului cæ dumneavoastræ doriﬂi ca misionarii sæ–øi îmbunætæﬂeascæ aptitudinile
de a împærtæøi mesajul lor important. Alegeﬂi o lecﬂie øi o aptitudine. Cereﬂi-le
misionarilor sæ propovæduiascæ membrilor sau simpatizanﬂilor lecﬂia pe care aﬂi
ales-o, timp de 20 de minute, concentrându-se asupra aptitudinii pe care aﬂi gæsit-o. Cereﬂi-le sæ schimbe rolurile dupæ 20 de minute. Dupæ ce misionarii au avut
posibilitatea de a propovædui, adunaﬂi grupul laolaltæ øi cereﬂi-le membrilor øi
simpatizanﬂilor sæ le spunæ misionarilor care a fost lucrul cel mai eficient øi sæ
le arate o cale prin care se pot perfecﬂiona.

• Arætaﬂi exemple video cu misionari care propovæduiesc sau contacteazæ persoane.
Alegeﬂi o aptitudine øi discutaﬂi tot grupul cât de bine au pus în practicæ misionarii
din film principiile referitoare la acea aptitudine.

• Alegeﬂi o aptitudine sau un aspect important al unei aptitudini øi identificaﬂi
doctrina sau pasajele din scripturi care încurajeazæ acea aptitudine. Propovæduiﬂi
misionarilor baza doctrinaræ a aptitudinii.

Preøedintele de misiune
• Din când în când, însoﬂiﬂi-i pe misionarii când propovæduiesc. Planificaﬂi împreunæ
cu ei cum veﬂi participa la propovæduire.

• Încurajaﬂi-i pe conducætorii preoﬂiei sæ-i însoﬂeascæ pe misionari în vizitele lor
de propovæduire øi aflaﬂi mesajul de ræspuns.

• Demonstraﬂi eficienﬂa folosirii scripturilor.
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Cum sæ-i ajut pe
oameni sæ facæ øi sæ
ﬂinæ angajamente?

Note

Luaﬂi în considerare
• De ce trebuie sæ-mi concentrez atenﬂia asupra invitærii oamenilor sæ facæ angajamente?
• Ce legæturæ existæ între angajamente øi convertire?
• Cum pot sæ depun o mærturie umilæ?
• Ce binecuvântæri pot sæ promit?
• De ce este important pentru mine sæ urmæresc cum îøi respectæ oamenii angajamentele luate?

Faceﬂi invitaﬂii pentru luarea de angajamente

© 2002 Del Parson. Reproducerea interzisæ.

C

a misionar, dumneavoastræ doriﬂi salvarea sufletelor (vezi Mosia 28:3). Øtiﬂi cæ oamenii
pot veni la Hristos øi pot fi salvaﬂi numai cu condiﬂia ca ei sæ se pocæiascæ (vezi D&L
18:10-16). O cale prin care pot fi îndeplinite dorinﬂele dumneavoastræ este aceea de a predica
pocæinﬂa (vezi Alma 5:49; D&L 15:6; 16:6) øi de a-i invita neînfricaﬂi pe oameni sæ-øi exercite
credinﬂa pentru pocæinﬂæ, sæ fie botezaﬂi prin apæ øi prin Spirit øi sæ îndure cu credinﬂæ pânæ
la sfârøit (vezi 3 Nefi 27:16-20; Mormon 7:10).
Angajamentul este o parte esenﬂialæ a pocæinﬂei. Este actul prin care te obligi singur la
un mod de a acﬂiona øi, dupæ aceea, respecﬂi sârguincios acea decizie. Când oamenii se
angajeazæ cu sinceritate, ei au o intenﬂie adeværatæ, aceasta însemnând cæ ei intenﬂioneazæ
pe deplin sæ facæ ceea ce s-au angajat sæ facæ. Ei iau o decizie neclintitæ øi sinceræ de a se
schimba. Ei devin devotaﬂi lui Hristos øi se dedicæ Evangheliei Sale. ﬁinerea angajamentelor
este modul în care ei „[aratæ] cu adeværat prin lucrærile lor cæ au primit din Spiritul lui
Hristos pentru iertarea pæcatelor“ (D&L 20:37). Când solicitaﬂi angajamente, ca o parte
a propovæduirii dumneavoastræ, îl invitaﬂi pe simpatizant sæ se pocæiascæ.
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Note

Una dintre cæile cele mai bune prin care puteﬂi ajuta oamenii sæ facæ øi sæ ﬂinæ angajamente este aceea de a le face o invitaﬂie la angajament. Este foarte important sæ le facem
invitaﬂii la angajament øi sæ-i îndrumæm, deoarece:

• pocæinﬂa øi schimbarea îi vor ajuta pe
oameni sæ învingæ provocærile, sæ scape de ruøine øi de vinæ øi sæ simtæ pacea øi bucuria care vin când Dumnezeu
îi iartæ;
• ﬂinerea angajamentelor îi pregæteøte pe
oameni sæ facæ øi sæ ﬂinæ legæminte sacre.
Væ puteﬂi aræta dragostea pentru oameni øi credinﬂa în promisiunile lui Dumnezeu
continuând sæ-i ajutaﬂi sæ se pocæiascæ øi sæ-øi respecte angajamentele.
Angajamentele necesare pentru botez sunt menﬂionate în primele patru lecﬂii.
Angajamentele asociate cu progresul spiritual, dupæ botez øi confirmare, sunt menﬂionate în lecﬂia 5. Fiﬂi permanent conøtienﬂi de nevoia de a-i invita pe oameni sæ facæ lucruri
care le vor întæri credinﬂa în Hristos. Amintiﬂi-væ principiile urmætoare:
• fiecare ocazie de a gæsi – prin membri, persoane recomandate sau contacte personale
– trebuie sæ conducæ la o invitaﬂie de a realiza ceva, de obicei de a învæﬂa mai mult
despre mesajul restaurærii;
• rareori, dacæ nu chiar niciodatæ, trebuie sæ le vorbiﬂi oamenilor sau sæ le propovæduiﬂi
færæ sæ le faceﬂi o invitaﬂie de a înfæptui ceva care le va întæri credinﬂa în Hristos;
• când propovæduiﬂi, concentraﬂi-væ atenﬂia asupra unuia sau mai multor angajamente.
Dacæ nu-i invitaﬂi pe oamenii sæ facæ aceste angajamente, nu le cereﬂi sæ se pocæiascæ
øi sæ vinæ la Hristos;
• când væ pregætiﬂi în timpul studiului împreunæ cu colegul sæ propovæduiﬂi o lecﬂie,
luaﬂi în considerare nevoile øi situaﬂia fiecærui simpatizant øi includeﬂi unul sau mai
multe angajamente în planul lecﬂiei dumneavoastræ;
• în timpul unei lecﬂii puteﬂi fi inspirat sæ faceﬂi invitaﬂii pentru luarea angajamentelor,
altele decât cele pe care le-aﬂi planificat. Întotdeauna invitaﬂi-i pe oameni sæ se pocæiascæ;
• fiﬂi curajoøi øi încrezætori când invitaﬂi oamenii sæ facæ angajamente (vezi Alma 38:12).
Curajul demonstreazæ credinﬂa dumneavoastræ în faptul cæ supunerea faﬂæ de
poruncile Domnului aduce binecuvântæri;
• oamenii, probabil, nu se vor schimba, decât dacæ sunt invitaﬂi sæ facæ astfel.
Studiul scripturilor
De ce este foarte important sæ facem invitaﬂii?
Alma 5:62
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• oamenii devin convertiﬂi când træiesc
conform principiilor pe care le învaﬂæ
(vezi Ioan 7:17) øi simt cæ Spiritul confirmæ faptul cæ ceea ce fac este plæcut
Tatælui lor din Cer;
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Note
De ce sunt foarte importante angajamentele?
2 Nefi 31
Mosia 2:41
Alma 7:14-16

Alma 32:27
D&L 14:7
D&L 20:37

Ioan 7:17

Adresaﬂi întrebæri directe
O invitaﬂie de a face angajament se prezintæ, deseori, sub forma unei întrebæri care
include „Veﬂi“ øi care necesitæ un ræspuns cu da sau nu. Invitaﬂiile trebuie sæ fie precise,
directe øi clare. Ele invitæ sau conduc oamenii sæ decidæ asupra unui mod de acﬂionare.
Ele le impun acestora sæ facæ un angajament øi sæ exercite în mod activ credinﬂa în
principiile pe care le-aﬂi propovæduit lor.
În continuare sunt redate exemple de invitaﬂii corecte de adresare, urmate de începutul
unei promisiuni øi de mærturie:
• Veﬂi citi [3 Nefi 11, Moroni 10:3-5, aceastæ broøuræ] înainte de vizita noastræ de mâine
de la ora 7.00 p.m.? Øtiu cæ fæcând astfel, veﬂi... Eu mærturisesc despre Cartea lui
Mormon cæ este...
• Væ veﬂi ruga øi Îl veﬂi întreba pe Dumnezeu dacæ Joseph Smith a fost profet? Eu øtiu cæ,
dacæ væ rugaﬂi, Dumnezeu va... Eu øtiu cæ Joseph Smith a fost profet...
• Veﬂi participa împreunæ cu noi la adunarea Bisericii, în aceastæ duminicæ la ora 9. 00
a.m.? Dacæ veﬂi veni... Eu øtiu cæ Biserica lui Hristos a fost restauratæ...
• Veﬂi începe de acum sæ træiﬂi conform principiilor legii castitæﬂii, aøa cum v-am
explicat? Træind conform acestor principii veﬂi... Ca slujitor al Domnului, eu væ
mærturisesc cæ ducând o viaﬂæ castæ...
• Veﬂi invita pe [numele] înainte de vineri pentru a se întâlni cu noi øi pentru a începe
sæ înveﬂe despre Evanghelie? Spiritul væ va ajuta... Împærtæøirea Evangheliei va
binecuvânta viaﬂa dumneavoastræ...
• Putem sæ venim la dumneavoastræ acasæ øi sæ væ povestim mai multe despre felul în
care Dumnezeu a chemat un profet în zilele noastre la fel cum a fæcut în vremurile
strævechi? O hotærâre crescândæ, îndrumare øi pace vor veni în viaﬂa dumneavoastræ
pe mæsuræ ce veﬂi înﬂelege... Eu depun mærturia cæ Dumnezeu a ales din nou...
Activitate: Studiul personal sau împreunæ cu colegul
În jurnalul dumneavoastræ de studiu, scrieﬂi o invitaﬂie care este simplæ, directæ øi claræ pentru
fiecare angajament dintr-o lecﬂie. Dacæ aﬂi fæcut aceastæ activitate înainte, repetaﬂi-o øi comparaﬂi
noile dumneavoastræ invitaﬂii cu versiunile precedente. Întrebaﬂi-væ dacæ aptitudinea
dumneavoastræ de a face invitaﬂii s-a îmbunætæﬂit.
Revedeﬂi toate invitaﬂiile pe care le-aﬂi scris împreunæ cu colegul dumneavoastræ. Pentru fiecare
invitaﬂie, discutaﬂi urmætoarele întrebæri:
• Explic binecuvântærile promise de Domnul când fac invitaﬂiile? Dacæ nu, de ce?
• Evit sæ fac aceastæ invitaﬂie? Dacæ da, de ce?
• Mæ simt stânjenit când fac aceastæ invitaﬂie? Cum pot sæ mæ îmbunætæﬂesc?
• Cât de importantæ este aceastæ invitaﬂie pentru mine?
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• Cât de des îmi aduc aminte sæ-i îndrum pe cei cærora le-am fæcut invitaﬂii? Cum pot sæ
mæ îmbunætæﬂesc?
Gândiﬂi-væ la simpatizanﬂii sau membri mai puﬂin activi pe care îi cunoaøteﬂi øi exersaﬂi modul
de a face aceste invitaﬂii, ca øi cum v-aﬂi adresa acestor persoane.
Dacæ este necesar, revizuiﬂi invitaﬂiile din planul lecﬂiei dumneavoastræ. Stabiliﬂi obiective clare,
care væ vor ajuta sæ faceﬂi invitaﬂii în tot cursul zilei øi al sæptæmânii.

Promiteﬂi oamenilor binecuvântæri
Oamenilor le trebuie un motiv pentru a-øi schimba gândurile øi faptele.
Binecuvântærile promise vor determina, deseori, o motivare puternicæ de a se supune
lui Dumnezeu. Când Domnul dæ o poruncæ, El promite, deseori, binecuvântæri pentru
ﬂinerea acelei porunci (vezi D&L 130:20-21). Când pregætiﬂi persoanele sæ se supunæ unei
anumite porunci, învæﬂaﬂi-i urmætoarele:
• dacæ træiesc conform poruncilor dovedesc dragoste faﬂæ de Dumnezeu øi de Fiul Sæu;
• ei demonstreazæ încrederea lor în Dumnezeu atunci când se spun poruncilor Lui;
• în schimb, ei vor primi binecuvântærile pe care le-a promis El.
Când mærturisiﬂi despre o poruncæ, vorbiﬂi despre binecuvântærile pe care le-aﬂi primit
træind conform acelei porunci. Promiteﬂi celor cærora le propovæduiﬂi cæ ei se pot bucura
de binecuvântæri similare.
Când oamenii se stræduiesc sæ ﬂinæ o poruncæ, rugaﬂi-i sæ vorbeascæ despre
binecuvântærile pe care le-au primit de la Tatæl Ceresc. Asiguraﬂi-i cæ, deøi vor avea
parte de greutæﬂi în vieﬂile lor, binecuvântærile Sale vor continua pe mæsuræ ce se
supun voinﬂei Lui.
Studiul scripturilor
Ce spune Domnul despre dorinﬂa Sa de a ne binecuvânta?
Alma 37:17

D&L 1:37

D&L 76:5-10

Activitate: Studiul personal
Citiﬂi Doctrinæ øi legæminte 82:10 øi 130:20-21. Dupæ aceea, studiaﬂi urmætoarele scripturi.
Trasaﬂi douæ coloane în jurnalul dumneavoastræ de studiu. Într-o coloanæ scrieﬂi porunca pe
care o gæsiﬂi în fiecare pasaj. În cealaltæ coloanæ scrieﬂi promisiunea pentru ﬂinerea poruncii.
D&L 11:21
D&L 84:85

D&L 89:18-21
D&L 95:8-9

D&L 100:5-8
Maleahi 3:10-12

Revedeﬂi angajamentele menﬂionate într-una dintre lecﬂiile misionare. Pentru fiecare angajament,
ræspundeﬂi la aceste întrebæri:
• Ce binecuvântæri a promis Domnul celor care ﬂin acest angajament?
• Cum îi va ajuta pe oameni sæ dobândeascæ mærturie øi credinﬂæ, supunerea faﬂæ de
acest principiu?
• Cum îi va ajuta acest angajament pe oameni sæ se pocæiascæ øi sæ fie mai sensibili
faﬂæ de Spirit?
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Depuneﬂi mærturie în mod frecvent

Note

O mærturie este o dovadæ øi o asigurare
spiritualæ datæ de cætre Duhul Sfânt. A
„Cu privire la mærturia
depune mærturie înseamnæ a face o declaraﬂie
personalæ, aduceﬂi-væ aminte,
simplæ, directæ, de credinﬂæ – un sentiment,
o asigurare, o convingere despre adeværul
cæ ceea ce împærtæøeøte cineva
Evangheliei. Împærtæøirea în mod frecvent a
de bunæ voie se pæstreazæ,
mærturiei dumneavoastræ este una dintre cæile
pe când ceea ce pæstreazæ
cele mai puternice de a invita Spiritul øi de a-i
cineva cu egoism se pierde...
ajuta pe alﬂii sæ simtæ Spiritul. Ea adaugæ o
dovadæ personalæ, actualæ, adeværurilor pe
Propovæduiﬂi øi mærturisiﬂi.
care le-aﬂi propovæduit din scripturi. Un
Nu existæ o asociere mai bunæ.“
misionar eficient propovæduieøte, mærturiseøte
øi îi invitæ pe alﬂii sæ facæ lucruri care sæ
– ELDER THOMAS S. MONSON
PATHWAYS TO PERFECTION [1973], PAG 100-101
clædeascæ credinﬂa în Hristos. Aceasta include
øi faptul de a face promisiuni care vin când se
træieøte conform principiilor adeværate. De exemplu, un misionar poate spune: „Øtiu cæ
dacæ ﬂineﬂi sfântæ ziua de sabat, veﬂi avea mai multæ pace în inima dumneavoastræ“.
Pentru ca mærturia dumneavoastræ sæ aibæ putere de convingere, trebuie sæ fiﬂi sinceri.
Mærturia puternicæ nu depinde de expresivitatea sau tonul glasului dumneavoastræ, ci
de convingerea din inima dumneavoastræ. Stræduiﬂi-væ zilnic sæ væ întæriﬂi înﬂelegerea
øi convingerea despre doctrinele øi principiile pe care urmeazæ sæ le propovæduiﬂi.
Depuneﬂi frecvent mærturie pentru a pecetlui adeværul principiilor sau al doctrinei pe
care o propovæduiﬂi. Cât de des este posibil, propovæduiﬂi, dupæ aceea mærturisiﬂi, øi
mærturisiﬂi când propovæduiﬂi.
Mærturia dumneavoastræ trebuie sæ
fie simplæ, ca: „Isus Hristos este Fiul lui
Dumnezeu“ sau „Am aflat singur cæ
este adeværatæ Cartea lui Mormon“. De
asemenea, puteﬂi sæ împærtæøiﬂi o scurtæ
experienﬂæ despre cum aﬂi obﬂinut
aceastæ cunoaøtere. Depuneﬂi mærturie
de câteva ori în timpul fiecærei lecﬂii,
nu numai la sfârøit. Depuneﬂi mærturie
cæ ceea ce a propovæduit colegul
dumneavoastræ este de la Dumnezeu.
Depuneﬂi mærturie cæ principiul pe
care urmeazæ sæ-l propovæduiﬂi va
binecuvânta vieﬂile simpatizanﬂilor,
dacæ ei îl vor urma. Vorbiﬂi despre felul în care, træind conform unui principiu aﬂi fost
binecuvântat în viaﬂa dumneavoastræ.
Oamenii pot întreba uneori din punct de vedere intelectual ce propovæduiﬂi, dar este
greu sæ adresezi întrebæri unei mærturii sincere, spusæ din toatæ inima. Când mærturisiﬂi,
rugaﬂi-væ ca aceia cærora le propovæduiﬂi sæ simtæ mærturia de confirmare a Duhului Sfânt.
Când mærturisiﬂi, dumneavoastræ ajutaﬂi sæ se creeze un climat în care simpatizanﬂii sæ
simtæ cæ Duhul Sfânt confirmæ mærturia dumneavoastræ despre adevær. Aceasta îi
pregæteøte sæ accepte angajamentele pe care îi veﬂi invita sæ le facæ.
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Brigham Young nu a fost botezat în Biserica lui Isus Hristos a Sfinﬂilor din Zilele din
Urmæ în cursul primului an în care a învæﬂat despre Evanghelia restauratæ. Dar, despre
convertirea lui, el a spus: . „Dacæ tot talentul, capacitatea, înﬂelepciunea øi rafinamentul
lumii mi-ar fi fost transmise prin Cartea lui Mormon øi ar fi fost declarat adeværul ei în cea
mai înaltæ formæ de expresivitate pæmânteanæ, promiﬂând sæ-l dovedeascæ prin învæﬂare øi
înﬂelepciune lumeascæ, toate ar fi fost pentru mine ca fumul care se ridicæ numai pentru a
dispare. Dar când am væzut un bærbat færæ expresivitate sau talente de a vorbi în public,
care a putut sæ spunæ doar: ‚Eu øtiu prin puterea Duhului Sfânt cæ este adeværatæ Cartea
lui Mormon, cæ Joseph Smith este un profet al Domnului‘, manifestærile Duhului Sfânt
promovate de acea persoanæ au luminat înﬂelegerea mea øi o luminæ, slavæ øi nemurire au
stat înaintea mea. Am fost înconjurat de ele, am fost plin de ele øi am øtiut pentru mine
însumi cæ mærturia bærbatului era adeværatæ“ (din Journal of Discourses, 1:90).
Activitate: Studiul personal
Pasajele de mai jos sunt exemple de depunere a mærturiei. Citiﬂi fiecare întrebare øi scripturæ.
Scrieﬂi ræspunsurile dumneavoastræ în jurnalul de studiu.
• Despre ce mærturisesc apostolii øi profeﬂii în aceste versete?
• Cât de puternic cred ei în ceea ce spun? Cum væ daﬂi seama cæ ei sunt convinøi de adevær?
• Când spuneﬂi. „Eu øtiu cæ
este adeværat“, ce înﬂelegeﬂi prin aceasta? Ce alte
cuvinte puteﬂi folosi pentru a transmite convingerile dumneavoastræ?
Iacov 7:7-12
Alma 5:45-48
Alma 34:1, 8

D&L 76:22-24
Ioan 3:3-11

Faptele apostolilor 2:14-38
Faptele apostolilor 10:34-44

Studiul scripturilor
Care sunt câteva principii øi promisiuni ale depunerii mærturiei?
2 Nefi 33:1
D&L 62:3

D&L 84:61
D&L 100:5-8

Ioan 15:26

Îndrumaﬂi
A face o invitaﬂie færæ sæ oferiﬂi îndrumare este ca øi cum aﬂi începe o zi færæ sæ o
terminaﬂi sau ca øi cum aﬂi cumpæra un bilet la concert færæ sæ intraﬂi în salæ. Færæ
terminarea acﬂiunii, angajamentul este figurativ.
Schimbarea poate fi grea. Rolul dumneavoastræ este de a ajuta oamenii în hotærârea
lor de a se schimba. Trebuie sæ faceﬂi tot ceea ce puteﬂi pentru a-i ajuta pe oameni sæ-øi
ﬂinæ angajamentele.
Pocæinﬂa sinceræ este cel mai bine demonstratæ prin fapte drepte de-a lungul unei
perioade de timp, în special în privinﬂa unor porunci, cum ar fi castitatea, Cuvântul de
înﬂelepciune øi zeciuiala. Când dumneavoastræ øi conducætorii episcopiei sunteﬂi alæturi
de oameni pentru a-i ajuta sæ-øi ﬂinæ angajamentele, daﬂi dovadæ de înﬂelegere. Fiﬂi
ræbdætori, dar stæruitori. Nu v-aﬂi terminat slujirea pânæ când oamenii nu træiesc conform
acestor angajamente sau, cu alte cuvinte, pânæ când ei nu s-au pocæit (vezi 3 Nefi 18:32).
Uneori vor fi necesare câteva vizite pentru a ajuta oamenii sæ-øi dezvolte suficient
credinﬂa într-un principiu care duce la pocæinﬂæ.
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Îndrumarea începe când faceﬂi prima vizitæ øi propovæduiﬂi oamenilor:

Note

• rugaﬂi-i sæ scrie angajamentul lor pe ceva care ræmâne la ei, cum ar fi o broøuræ sau un
cartonaø cu numele dumneavoastræ øi numærul de telefon;
• asiguraﬂi-væ cæ oamenii øtiu cæ veﬂi face vizite zilnice, scurte, în timpul dintre întâlnirile
de propovæduire. Explicaﬂi-le cæ scopul dumneavoastræ este de a-i sprijini øi de a-i
ajuta. Daﬂi-le o idee despre ceea ce veﬂi face în timpul acestor vizite:
• consemnaﬂi lucruri concrete în secﬂiunea Note/ Listæ cu lucruri de realizat din
programul dumneavoastræ pentru a urmæri mâine fiecare invitaﬂie la angajament
pe care aﬂi fæcut-o astæzi.
Luaﬂi frecvent legætura, zilnic dacæ se poate, pentru a afla cum progreseazæ oamenii
cu angajamentele lor, ræspundeﬂi la întrebæri, propovæduiﬂi lecﬂii suplimentare, citiﬂi
împreunæ din Cartea lui Mormon, împærtæøiﬂi pasaje din scripturi sau folosiﬂi materiale
audio vizuale. Când vizitaﬂi oamenii des, veﬂi întæri sentimentele spirituale pe care le-au
simﬂit când le-aﬂi propovæduit mesajul restaurærii Evangheliei lui Isus Hristos. Aceastæ
influenﬂæ susﬂinætoare a Spiritului este vitalæ. Pot fi momente când veﬂi telefona
simpatizanﬂilor pentru a le reaminti øi a-i încuraja sæ ﬂinæ un angajament.
Ajutaﬂi-i pe simpatizanﬂi sæ descopere binecuvântærile pe care le-au primit în timp ce
øi-au ﬂinut angajamentele. În special, ajutaﬂi-i sæ descrie sentimentele pe care le-au avut
când Spiritul le-a mærturisit despre adeværul mesajului.
Felicitaﬂi-i øi încurajaﬂi-i pe oamenii care reuøesc sæ ﬂinæ angajamentele. Simpatizanﬂii
îøi schimbæ vieﬂile. Ei au multe de învæﬂat øi de fæcut. Læudaﬂi-i sincer øi în mod frecvent.
Exprimaﬂi-væ recunoøtinﬂa pentru progresul lor øi încrederea dumneavoastræ în reuøita
lor. Încurajaﬂi-i oricând sunteﬂi împreunæ cu ei.
Exprimaﬂi-væ grija øi dezamægirea când oamenii nu reuøesc sæ-øi ﬂinæ angajamentele øi
astfel sunt lipsiﬂi de experienﬂa binecuvântærilor.
Activitate: Studiul personal sau împreunæ cu colegul
Scrieﬂi în programul dumneavoastræ zilnic planurile pentru contactele zilnice cu fiecare
simpatizant. Planificaﬂi cu câteva zile înainte ce veﬂi face pentru a-i îndruma pe simpatizanﬂi.
Alegeﬂi o invitaﬂie de a face un angajament pe care s-o prezentaﬂi când propovæduiﬂi lecﬂiile.
Dupæ aceea, identificaﬂi diversele nelæmuriri care pot împiedica pe cineva sæ accepte sau sæ ﬂinæ
acel angajament. Discutaﬂi øi exersaﬂi felul în care puteﬂi ajuta cel mai bine oamenii în timp ce
încearcæ sæ-øi rezolve nelæmuririle.

Aduceﬂi-væ aminte
• Concentraﬂi-væ asupra invitærii de a face angajamente în fiecare caz când gæsiﬂi persoane
pentru a le propovædui sau în fiecare situaﬂie de propovæduire.
• Mæriﬂi numærul de invitaﬂii de luare de angajamente pentru a-i ajuta pe oameni sæ încerce
convertirea.
• Promiteﬂi binecuvântæri.
• Depuneﬂi mærturie.
• Urmæriﬂi ce se întâmplæ în continuare pentru a-i ajuta pe oameni sæ ﬂinæ angajamentele.
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Idei pentru studiu øi aplicaﬂii
Studiul personal
• Identificaﬂi un angajament enunﬂat în lecﬂia 4 sau în lecﬂia 5. Gândiﬂi-væ la
binecuvântærile pe care le-aﬂi primit ca urmare a supunerii faﬂæ de acest
angajament øi scrieﬂi-le în jurnalul dumneavoastræ.

• Într-o scrisoare, întrebaﬂi-i pe membrii familiei dumneavoastræ cum au fost
binecuvântaﬂi ca urmare a supunerii faﬂæ de acest angajament (de exemplu
zeciuiala).

• Scrieﬂi ce sentimente aveﬂi faﬂæ de invitaﬂiile de a face angajamente. Sunteﬂi
curajos sau timid? Aveﬂi încredere cæ oamenii vor fi binecuvântaﬂi sau aveﬂi
îndoieli? Sunteﬂi statornici, ræbdætori øi utili atunci când îi contactaﬂi zilnic? Îøi
dau seama oamenii cæ îi iubiﬂi? Cum puteﬂi îndrepta orice greøealæ pe care o
identificaﬂi în invitaﬂiile pe care le faceﬂi?

• Analizaﬂi planurile lecﬂiilor dumneavoastræ pentru fiecare lecﬂie. Includeﬂi
angajamente concrete? Conduce clar planul lecﬂiei dumneavoastræ cætre
angajamente?

Studiul împreunæ cu colegul
• Din programul dumneavoastræ zilnic, întocmiﬂi o listæ cu oamenii pe care i-aﬂi
contactat în ultimele douæ zile, inclusiv simpatizanﬂi øi membri ai Bisericii. Pentru
fiecare persoanæ, scrieﬂi angajamentul sau angajamentele pe care le-au fæcut øi
alte invitaﬂii pe care le-aﬂi putut face sau pe care trebuie sæ le faceﬂi. Discutaﬂi de
ce aﬂi putut obﬂine angajamente din partea unor persoane øi ce v-a împiedicat sæ
obﬂineﬂi angajamente din partea altora? Ce veﬂi face pentru a-i îndruma referitor
la aceste angajamente?

• Uitaﬂi-væ la programul dumneavoastræ zilnic øi scrieﬂi numele simpatizanﬂilor cærora
le veﬂi propovædui în urmætoarea zi sau în urmætoarele douæ zile. Luaﬂi în considerare
care angajament sau angajamente enumerate în lecﬂiile 4 øi 5 îi veﬂi invita sæ îl (le)
facæ. Discutaﬂi despre felul în care veﬂi face prezenta invitaﬂia la angajamente øi
despre binecuvântærile concrete pe care le veﬂi promite pentru supunere.

• Luaﬂi în considerare prezentarea Înregistrærii propovæduirii cætre simpatizanﬂi
pentru ca ei sæ øtie ce urmeazæ. Dacæ este adecvat, înmânaﬂi-le o copie a
Înregistrærii propovæduirii.

• Revedeﬂi Nota/Lista cu lucruri de realizat din programul dumneavoastræ pe
ultimele trei zile pentru a vedea dacæ aﬂi notat ce îndrumare trebuie sæ oferiﬂi
pentru fiecare invitaﬂie fæcutæ.

Adunæri de district øi conferinﬂe de zonæ
• Discutaﬂi idei eficiente øi creative pentru contactele zilnice cu simpatizanﬂii. Cum
au lucrat misionarii cu membrii Bisericii în mod eficient? Care materiale tipærite
sau audio vizuale sunt folositoare? Ce puteﬂi face când oamenii nu sunt acasæ sau
sunt prea ocupaﬂi pentru a væ întâlni?

• Discutaﬂi cæile prin care misionarii au propovæduit eficient angajamentele din
lecﬂiile 4 øi 5.

• Discutaﬂi anumite nelæmuriri ale unor simpatizanﬂi actuali. De ce naturæ sunt
aceste nelæmuriri? Ce pot face misionarii pentru a rezolva aceste nelæmuriri?

218

11 ﬁineﬂi angajamentele
Note

Preøedintele de misiune
• Din când în când, însoﬂiﬂi-i pe misionari atunci când propovæduiesc. Ajutaﬂi-i sæ se
concentreze asupra ajutorului dat oamenilor pentru a face øi a ﬂine angajamente.

• Încurajaﬂi-i pe conducætorii preoﬂiei øi pe membrii Bisericii sæ participe activ la
întâlniri zilnice cu simpatizanﬂii.

• Fiﬂi exemplu în modul de adresare a invitaﬂiilor pentru luarea de angajamente în
eforturile dumneavoastræ misionare øi faﬂæ de misionarii cærora le slujiﬂi.
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Note
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Cum sæ-i pregætesc
pe oameni pentru
botez øi confirmare?

Note

Luaﬂi în considerare
• Ce trebuie sæ fac pentru a-i ajuta pe oameni sæ se pregæteascæ pentru botez øi confirmare?
• Cum trebuie sæ conduc un interviu de botez eficient?
• Cum se planificæ øi se conduce o ceremonie de botez spiritualæ?
• Cum sæ lucrez îndeaproape cu episcopul pentru a asigura confirmarea convertiﬂilor?
• De ce este important sæ completez înregistrærile de botez øi de confirmare?

S

copul propovæduirii dumneavoastræ este de a-i ajuta pe alﬂii sæ-øi dezvolte credinﬂa
în Isus Hristos øi sæ se pocæiascæ de pæcatele lor. Aøa cum a propovæduit Moroni
„primele roade ale pocæinﬂei sunt botezul“ (Moroni 8:25). Interviul de botez este calea
stabilitæ de Bisericæ pentru a se asigura cæ fiecare candidat întruneøte standardele
Domnului pentru botez øi este pregætit sæ primeascæ darul Duhului Sfânt. Prin acest
interviu, candidaﬂii la botez îndeplinesc cerinﬂa din scripturi de a mærturisi în faﬂa unei
autoritæﬂi reprezentative a Bisericii cæ ei „într-adevær s-au pocæit de toate pæcatele lor“
(D&L 20:37). Angajamentele pe care simpatizanﬂii le fac îi pregætesc sæ facæ øi sæ ﬂinæ
legæmântul botezului. Persoanele care au ﬂinut angajamentele, pe care dumneavoastræ
le-aﬂi invitat sæ le facæ, vor fi foarte bine pregætite pentru interviu, pentru calitatea de
membru al Bisericii øi pentru a fi active în Bisericæ.
Când propovæduiﬂi simpatizanﬂilor øi îi pregætiﬂi pentru botez øi confirmare, asiguraﬂi-væ cæ ei întrunesc condiﬂiile pentru botez.

© 1988 Greg K. Olsen. Prin amabilitatea Mill Pond Press øi a dr. Gerry Hooper. Reproducerea interzisæ.

Pregætiﬂi oamenii pentru botez øi confirmare
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Note

Condiﬂii pentru botez
Doctrinæ øi legæminte, 20:37:
• sæ se umileascæ înaintea lui Dumnezeu;
• sæ doreascæ sæ fie botezaﬂi;
• sæ vinæ cu inima frântæ øi spiritul smerit;
• sæ se pocæiascæ de toate pæcatele lor;
• sæ doreascæ sæ ia asupra lor numele lui Hristos;
• sæ fie hotærâﬂi sæ-L slujeascæ pe Hristos pânæ la sfârøit;
• sæ arate prin lucrærile lor cæ au primit Spiritul lui Hristos pentru iertarea pæcatelor lor.
Prima Preøedinﬂie øi Cvorumul celor Doisprezece Apostoli:
• sæ facæ suficiente schimbæri în vieﬂile lor pentru a fi demni aøa cum s-a poruncit în
Doctrinæ øi legæminte 20:37;
• sæ dezvolte credinﬂa în Hristos;
• sæ se pocæiascæ de pæcate;
• sæ træiascæ în acord cu principiile demnitæﬂii morale;
• sæ træiascæ conform Cuvântului de înﬂelepciune;
• sæ-øi ia angajamentul sæ plæteascæ zeciuiala;
• sæ fi participat la toate lecﬂiile misionare [lecﬂiile 1-4 din Înregistrarea propovæduirii
øi angajamentele care le însoﬂesc];
• sæ-l întâlneascæ pe episcop sau pe preøedintele de ramuræ;
• sæ participe la câteva adunæri de împærtæøanie.
(„Statement on Missionary Work“, First Presidency letter, 11 dec. 2002)

Când un simpatizant a stabilit o datæ siguræ pentru botez, programaﬂi când veﬂi încheia
toate lucrurile care duc la botez øi la confirmare, aøa cum sunt enumerate în programul
dumneavoastræ zilnic. Revedeﬂi cu atenﬂie Înregistrarea propovæduirii pentru a væ asigura
cæ aﬂi propovæduit doctrinele de bazæ øi candidaﬂii sunt pregætiﬂi sæ ræspundæ la fiecare
întrebare în cadrul interviului de botez. Analizaﬂi programul cu fiecare persoanæ în
urmætoarea dumneavoastræ întâlnire. Dacæ este posibil, persoana trebuie sæ participe
la o ceremonie de botez înainte de propriul sæu botez.
Dacæ simﬂiﬂi cæ persoana cæreia îi propovæduiﬂi are nevoie de pregætire suplimentaræ,
nu programaﬂi un interviu pânæ când simpatizantul nu întruneøte standardele necesare.
Dacæ persoana este minoræ, asiguraﬂi-væ cæ pærinﬂii sau tutorii îi dau permisiunea,
preferabil în scris, de a fi botezatæ.
Când îi ajutaﬂi pe oameni pentru interviul lor de botez, vorbiﬂi cu ei despre scopul
interviului. Propovæduiﬂi-le øi depuneﬂi mærturia despre sfinﬂenia botezului øi primirea
darului Duhului Sfânt. Explicaﬂi-le cæ doriﬂi sæ væ asiguraﬂi cæ ei înﬂeleg principiile pe care
le-aﬂi propovæduit øi legæmintele pe care le vor face. De asemenea, explicaﬂi cæ interviul
este o ocazie pentru ei de a mærturisi înaintea reprezentanﬂilor Domnului cæ sunt pregætiﬂi
pentru aceste rânduieli sfinte. Dacæ ﬂin legæmintele fæcute la botez øi la confirmare, ei
vor primi iertarea pæcatelor. Împærtæøiﬂi întrebærile pe care le va adresa persoana care
conduce interviul cu privire la credinﬂa lor faﬂæ de doctrinele importante, pocæinﬂa lor de
pæcatele din trecut øi dorinﬂa lor de a face legæmântul de a fi supuøi lui Isus Hristos pe
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parcursul întregii lor vieﬂi. Subliniaﬂi faptul cæ botezul cu apæ este incomplet færæ
confirmare øi færæ darul Duhului Sfânt.

Note

Activitate: Studiul personal sau împreunæ cu colegul
• Citiﬂi unul dintre urmætoarele pasaje øi întocmiﬂi o listæ recapitulativæ a condiﬂiilor din scripturi
necesare pentru botez øi confirmare.
2 Nefi 9:23; 31:4-13
Mosia 18:8-10
Alma 7:14-15

3 Nefi 27:13-21
Moroni 6:1-4
Moroni 8:25-26

D&L 20:37
D&L 22
Faptele apostolilor 9

• În interviurile de botez, candidaﬂii sunt întrebaﬂi dacæ sunt dornici sæ ia asupra lor numele lui
Hristos. Cum îi puteﬂi ajuta sæ înﬂeleagæ aceastæ întrebare? Când meditaﬂi la aceastæ întrebare,
studiaﬂi urmætoarele scripturi:
Mosia 4-5
Mosia 18:1-11

Mosia 26:18, 21-27

3 Nefi 27:1-10

De asemenea, puteﬂi sæ cæutaﬂi øi alte pasaje care sæ væ ajute sæ înﬂelegeﬂi acest principiu.

Cum se desfæøoaræ un interviu
Persoana care conduce interviul trebuie sæ foloseascæ întrebærile interviului de
botez având îndrumarea Spiritului, pentru a determina dacæ persoana candidatæ la botez
întruneøte condiﬂiile descrise în Doctrinæ øi legæminte 20:37. El trebuie, de asemenea,
sæ modifice întrebærile conform vârstei øi maturitæﬂii candidatului.
În cazul în care un candidat nu întruneøte condiﬂiile conform întrebærilor interviului
de botez, botezul øi confirmarea trebuie amânate. Simpatizantul trebuie sæ primeascæ
învæﬂæturi suplimentare din partea misionarilor cu timp deplin øi sæ fie înfræﬂit de cætre
membrii episcopiei.
Conducætorul de district sau conducætorul de zonæ care conduce interviul trebuie:
• sæ ﬂinæ interviul într-un loc confortabil, retras, care sæ contribuie la perceperea
Spiritului Domnului. Colegul persoanei care conduce interviul trebuie sæ fie
prin preajmæ;
• sæ înceapæ cu o rugæciune;
• sæ-l ajute pe candidat sæ se simtæ confortabil;
• sæ facæ din interviu o experienﬂæ spiritualæ înælﬂætoare;
• sæ se asigure cæ a fost înﬂeles scopul interviului de cætre candidat;
• sæ adreseze întrebærile interviului de botez. Sæ foloseascæ întrebærile de îndrumare
pentru a-øi forma o impresie cu privire la tæria mærturiei persoanei øi la sinceritatea
pocæinﬂei persoanei;
• sæ ræspundæ la întrebærile candidatului;
• sæ roage persoana sæ depunæ mærturie øi sæ-øi exprime sentimentele;
• în cazul în care persoana are probleme cu mærturia sau cu demnitatea, sæ explice
cæ cel mai bine ar fi sæ se amâne botezul pânæ când ea va fi mai bine pregætitæ.

223

12 Botez øi confirmare
Note

Întrebæri pentru interviul de botez
1. Credeﬂi cæ Dumnezeu este Tatæl nostru Etern? Credeﬂi cæ Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu,
Salvatorul øi Mântuitorul lumii?
2. Credeﬂi cæ Biserica øi Evanghelia lui Isus Hristos au fost restaurate prin profetul
Joseph Smith? Credeﬂi cæ [actualul preøedinte al Bisericii] este profet al lui Dumnezeu?
Ce însemnætate are acest lucru pentru dumneavoastræ?
3. Ce înseamnæ pentru dumneavoastræ a te pocæi? Aveﬂi sentimentul cæ v-aﬂi pocæit de pæcatele
dumneavoastræ din trecut?
4. Aﬂi comis vreodatæ un delict grav? Dacæ da, sunteﬂi eliberat acum sub supraveghere sau
eliberat pentru bunæ purtare? Aﬂi fost vreodatæ implicat în înfæptuirea unui avort? Dar într-o
relaﬂie homosexualæ?
5. Vi s-a propovæduit cæ pentru a avea calitatea de membru în Biserica lui Isus Hristos a
Sfinﬂilor din Zilele din Urmæ trebuie sæ træiﬂi conform standardelor Evangheliei. Cum înﬂelegeﬂi
urmætoarele standarde? Sunteﬂi dornic sæ væ supuneﬂi lor?
a. Legea castitæﬂii, care interzice orice relaﬂie sexualæ în afara legæturilor unei cæsætorii legale
dintre un bærbat øi o femeie.
b. Legea zeciuielii.
c. Cuvântul de înﬂelepciune.
d. Ziua de sabat, inclusiv participarea la împærtæøanie sæptæmânal øi slujirea pentru înfræﬂirea
membrilor.
6. Când sunteﬂi botezat, faceﬂi legæmânt cu Dumnezeu cæ sunteﬂi dornic sæ luaﬂi asupra
dumneavoastræ numele lui Hristos øi sæ ﬂineﬂi poruncile Sale pe tot parcursul vieﬂii
dumneavoastræ. Sunteﬂi pregætit sæ faceﬂi acest legæmânt øi sæ væ stræduiﬂi sæ îl cinstiﬂi?

La încheierea unui interviu reuøit, felicitaﬂi-l pe candidat. Reîntâlniﬂi-væ cu ceilalﬂi
misionari øi explicaﬂi ce se va întâmpla la ceremonia de botez.
Explicaﬂi cæ va avea loc confirmarea sub conducerea episcopului în cadrul unei adunæri
de împærtæøanie a episcopiei în care îøi au reøedinﬂa.
Când este necesar sæ se amâne un botez, conducætorul de district, conducætorul de
zonæ øi alﬂi misionari trebuie sæ rezolve situaﬂia cu delicateﬂe øi în mod particular.
Asiguraﬂi candidatul de faptul cæ poate avea succes øi explicaﬂi cæ unele pæcate cer mai
mult timp pentru o pocæinﬂæ profundæ. Explicaﬂi cæ natura sacræ a rânduielilor impune
standarde înalte de demnitate. Asiguraﬂi candidatul de faptul cæ dumneavoastræ øi ceilalﬂi
veﬂi face tot ceea ce este posibil pentru a îl sprijini. Dupæ aceea, cu credinﬂæ, oferiﬂi-i
îndrumare pentru a respecta ceea ce aﬂi promis.
Botez øi confirmare: Întrebæri øi ræspunsuri
Cine conduce interviul de botez øi confirmarea?
În mod normal, conducætorul de district intervieveazæ candidaﬂii la botez cærora le-au propovæduit misionarii din districtul sæu, inclusiv candidaﬂii cærora le-au propovæduit conducætorii de
zonæ. Conducætorul de zonæ intervieveazæ candidaﬂii cærora le-a propovæduit conducætorul de
district. Preøedintele de misiune, sau o persoanæ desemnatæ de el, trebuie sæ intervieveze
oamenii implicaﬂi în pæcate grave. Conducætorii de district sau de zonæ nu intervieveazæ
candidaﬂii la botez din afara districtului sau zonei lor, excepﬂie fæcând cazurile în care
preøedintele de misiune îi desemneazæ pentru aøa ceva.
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Care este definiﬂia botezului unui convertit?
Botezurile convertiﬂilor sunt botezuri ale:
• persoanelor în vârstæ de nouæ ani sau mai mult, care n-au fost niciodatæ botezate øi
confirmate ca membri ai Bisericii;
• copiilor în vârstæ de opt ani ai cæror pærinﬂi nu sunt nici unul membri ai Bisericii sau ai cæror
pærinﬂi sunt botezaﬂi øi confirmaﬂi în acelaøi timp cu copilul.
Am nevoie de permisiunea cuiva pentru a boteza un copil minor?
Înainte de a propovædui øi a boteza un simpatizant care este minor, trebuie sæ obﬂineﬂi
permisiunea pærintelui (pærinﬂilor) sau a tutorelui(ilor) legal(i), preferabil în scris. În plus, trebuie
sæ aveﬂi un motiv întemeiat pentru a crede cæ acel copil înﬂelege legæmântul botezului øi va face
orice efort pentru a-l ﬂine supunându-se Evangheliei, inclusiv pentru a participa cu credinﬂæ la
adunærile Bisericii.
Am nevoie de permisiunea soﬂiei (sau soﬂului) pentru a-l boteza pe soﬂ (sau pe soﬂie)?
Da. Nu botezaﬂi o persoanæ cæsætoritæ færæ consimﬂæmântul soﬂului sau soﬂiei.
Dacæ într-o familie, tatæl nu este pregætit pentru botez, sæ botez familia sau sæ aøtept pânæ
când este pregætit tatæl?
Dacæ tatæl dintr-o familie nu este pregætit pentru botez øi confirmare, dar restul membrilor
familiei sunt, puteﬂi spune tatælui cæ preferaﬂi sæ nu botezaﬂi familia færæ el, deoarece Biserica
respectæ capul de familie øi deoarece membrii familiei vor progresa mai bine în Evanghelie ca o
familie unitæ. Dacæ tatæl continuæ sæ refuze, îi puteﬂi boteza øi confirma pe ceilalﬂi membri ai
familiei, având consimﬂæmântul lui.
Este o idee bunæ sæ rânduiesc un tatæ la Preoﬂia aaronicæ imediat dupæ botez, astfel încât el
sæ-i poatæ boteza pe ceilalﬂi membri ai familiei?
Nu. Tatæl trebuie sæ fie confirmat în cadrul unei adunæri de împærtæøanie øi, dupæ un interviu cu
episcopul, sæ fie susﬂinut pentru a primi Preoﬂia aaronicæ. Botezul membrilor familiei nu trebuie
sæ fie amânat pentru ca tatæl sæ poate efectua el botezurile.
Pot sæ propovæduiesc øi sæ botez o persoanæ care a fost excomunicatæ?
Botezurile pentru persoanele excomunicate nu sunt botezuri pentru convertiﬂi øi misonarii nu
intervieveazæ asemenea persoane pentru botez. Puteﬂi lucra cu asemenea persoane numai sub
atenta supraveghere a preøedintelui de misiune øi a episcopului.
Ce se întâmplæ dacæ o persoanæ are o datæ programatæ pentru botez, dar nu ﬂine toate
angajamentele?
Dacæ simﬂiﬂi cæ persoana cæreia îi propovæduiﬂi are nevoie de pregætire suplimentaræ, nu
programaﬂi un interviu pentru botez pânæ când simpatizantul nu ﬂine angajamentele øi nu
întruneøte standardele.
Ce trebuie sæ fac atunci când oamenii doresc sæ fie botezaﬂi dar, ei træiesc împreunæ færæ sæ
fie cæsætoriﬂi?
Candidaﬂii la botez care au træit cu o persoanæ de sex opus færæ sæ fie cununaﬂi trebuie, fie sæ se
cæsætoreascæ, fie sæ înceteze sæ mai træiascæ împreunæ înainte de a fi botezaﬂi.
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La punctul 4 din interviul de botez se pune întrebarea dacæ o persoanæ a fost implicatæ
într-un pæcat grav, cum ar fi avortul, o relaﬂie homesexualæ sau un delict grav. Ce trebuie
sæ fac dacæ cineva mærturiseøte un asemenea pæcat?
1. Instrucﬂiuni pentru misionarii care propovæduiesc. Unii simpatizanﬂi pot da de bunæ voie
informaﬂii cu privire la asemenea pæcate, când le propovæduiﬂi despre porunci øi îi invitaﬂi sæ
facæ angajamente. Totuøi, dacæ ei nu spun nimic, dar dumneavoastræ gândiﬂi cæ ei s-ar putea
sæ aibæ o problemæ, pregætiﬂi-i pentru interviul de botez, întrebându-i dacæ au fost implicaﬂi în
oricare dintre aceste pæcate. Dacæ înﬂelegeﬂi cæ este vorba de un pæcat grav, nu cereﬂi detalii
despre pæcat. Nu programaﬂi o datæ pentru botez sau nu faceﬂi nici o promisiune cu privire la
faptul dacæ vor fi acceptaﬂi pentru botez øi confirmare. Exprimaﬂi-væ dragostea øi recapitulaﬂi
principiul pocæinﬂei. Explicaﬂi-le cu bunætate cæ aceste pæcate sunt grave øi cæ o persoanæ cu
mai multæ maturitate øi experienﬂæ (preøedintele dumneavoastræ de misiune sau cineva pe
care îl desemneazæ el) va vorbi cu ei øi îi va ajuta în privinﬂa acestor probleme. Dupæ aceea,
trimiteﬂi o cerere pentru un interviu de botez direct preøedintelui de misiune.
2. Instrucﬂiuni pentru persoana care conduce interviul de botez øi confirmare. Dacæ misionarii
au propovæduit în mod cuvenit candidatului înainte de interviul de botez, aceste probleme,
dacæ ele existæ, trebuiau sæ fi fost îndrumate spre preøedintele de misiune. Dacæ ele apar,
exprimaﬂi-væ dragostea øi recapitulaﬂi poruncile øi principiul pocæinﬂei. Explicaﬂi cu bunætate cæ
aceste pæcate sunt grave øi cæ o persoanæ cu mai multæ maturitate øi experienﬂæ (preøedintele
dumneavoastræ de misiune sau cineva pe care îl desemneazæ el) va vorbi cu ei øi îi va ajuta
în privinﬂa acestor probleme. Dupæ aceea, trimiteﬂi o cerere pentru un interviu de botez direct
preøedintelui de misiune.

Activitate: Studiul personal
Gândiﬂi-væ cum v-aﬂi simﬂi dacæ dumneavoastræ aﬂi fi intervievat. Luaﬂi în considerare
urmætoarele întrebæri:
• Care aspecte din interviu vi s-ar pærea bizare? Ce ar trebui sæ facæ sau sæ spunæ persoana
care conduce interviul pentru a væ simﬂi relaxat?
• Cum aﬂi dori sæ vorbeascæ persoana care conduce interviul cu dumneavoastræ?
• Cum aﬂi dori sæ reacﬂioneze persoana care conduce interviul, dacæ væ exprimaﬂi îndoieli
sau neînﬂelegeri sau dacæ mærturisiﬂi pæcate grave?
Scrieﬂi ræspunsurile la întrebæri în jurnalul dumneavoastræ de studiu.

Completaﬂi înregistrærile de botez øi confirmare
Misionarul care conduce interviul trebuie sæ completeze un formular actual de botez,
respectând instrucﬂiunile menﬂionate pe formular. El trebuie sæ explice cæ o înregistrare
a calitæﬂii de membru este creatæ din înregistrarea de botez øi va conﬂine informaﬂii
importante despre membrii noi øi despre rânduielile pe care le-au primit. De câte ori
membrii Bisericii se mutæ, înregistrarea privind calitatea de membru este înaintatæ noii
unitæﬂi, astfel încât noul lor episcop sæ poatæ asigura integrarea noilor membri øi ajutorul
necesar. Misionarul trebuie sæ-l roage pe candidat sæ verifice, în timpul interviului,
informaﬂiile de pe formular. Færæ o înregistrare a calitæﬂii de membru, o persoanæ nu
poate primi o recomandare pentru templu.
Episcopul asiguræ completarea unui formular pentru confirmare pentru fiecare
candidat conform instrucﬂiunilor menﬂionate pe formular
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Activitate: Studiul personal sau împreunæ cu colegul

Note

Studiaﬂi Mosia 6:1-3 øi Moroni 6:1-4. În ce fel au legæturæ aceste pasaje cu responsabilitatea
dumneavoastræ de a ﬂine corect înregistrærile de botez øi de confirmare?

Ceremonia de botez
Spiritul se manifestæ puternic atunci când sunt efectuate rânduielile sfinte ale botezului
øi ale confirmærii. Ceremonia de botez øi confirmarea care urmeazæ trebuie sæ fie momente spirituale importante pentru noii convertiﬂi. Dumneavoastræ øi conducætorul misiunii
din episcopie trebuie sæ faceﬂi tot ceea ce puteﬂi pentru a væ asigura cæ ceremonia de
botez este organizatæ, inspiratæ øi de neuitat. Aceste ceremonii trebuie sæ-i întæreascæ pe
noii convertiﬂi în angajamentele lor de a ræmâne activi.
Invitaﬂi episcopatul, conducætorii cvorumului øi
ai organizaﬂiilor auxiliare, învæﬂætorii de acasæ øi învæﬂætoarele vizitatoare (dacæ sunt desemnaﬂi) pentru a
participa la ceremonia de botez. Prietenii øi rudele celor convertiﬂi øi toﬂi simpatizanﬂii dumneavoastræ actuali trebuie invitaﬂi sæ participe la ceremonia de botez øi la adunarea de împærtæøanie în care are loc
confirmarea. Aceste experienﬂe îi vor ajuta sæ simtæ
Spiritul øi sæ se pregæteascæ sæ accepte invitaﬂia de a
afla mai multe despre Evanghelie. Lucraﬂi împreunæ
cu cel care este candidat la botez øi cu conducætorul
misiunii din episcopie, pentru a-i invita pe prietenii
candidatului øi pe rudele lui sæ fie de faﬂæ. Apoi, dupæ ceremonie îndemnaﬂi-i sæ povesteascæ experienﬂa
pe care au avut-o øi invitaﬂi-i sæ afle de ce prietenul
lor a ales sæ fie botezat.
Misionarii care au propovæduit candidatului la botez colaboreazæ cu conducætorul
misiunii din episcopie pentru a organiza ceremonia. Explicaﬂi candidatului la botez ceea
ce se plænuieøte øi de ce. Discutaﬂi despre îmbræcæmintea adecvatæ, inclusiv despre cum i
se va oferi candidatului sæ poarte îmbræcæminte albæ pentru botez. Stabiliﬂi locul øi ora
pentru botez. Un membru al episcopatului sau conducætorul misiunii din episcopie
conduce, în mod normal, ceremonia. Cele ce urmeazæ sunt puncte importante de
planificat øi de organizat.
O ceremonie de botez poate include:
1. preludiu muzical;
2. un scurt bun-venit din partea conducætorului preoﬂiei care conduce ceremonia
(un membru al episcopatului trebuie sæ prezideze);
3. un imn øi o rugæciune de deschidere;
4. una sau douæ cuvântæri scurte cu subiecte din Evanghelie, cum ar fi botezul øi
darul Duhului Sfânt;
5. o selecﬂie muzicalæ;
6. efectuarea botezului;
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7. un timp de reverenﬂæ, în care persoanele care au participat la efectuarea botezului
se schimbæ în haine uscate; În acest timp se pot include ascultarea unui intermezzo,
interpretarea de imnuri øi cântece pentru copii binecunoscute, prezentarea unei
casete video produse de Bisericæ sau depunerea de mærturii.
8. o ocazie pentru noii convertiﬂi de a-øi depune mærturia, dacæ doresc;
9. un imn øi o rugæciune de încheiere;
10. postludiu muzical.

Confirmarea
O persoanæ primeøte rânduiala de confirmare dupæ
ce a fost botezatæ (vezi D&L 20:41). Un nou convertit
este considerat membru al Bisericii dupæ ce rânduielile
de botez øi de confirmare au fost efectuate (vezi Ioan
3:5; D&L 33:11). Noii convertiﬂi sunt confirmaﬂi în
cadrul unei adunæri de împærtæøanie a episcopiei în
care îøi au reøedinﬂa, nu la ceremonia de botez.
Episcopul are responsabilitatea de a se îngriji de
efectuarea confirmærii, cât de curând posibil dupæ
botez. Episcopul sau unul dintre consilierii sæi
participæ la confirmare. Episcopul îi poate invita
la confirmare pe elderii misionari care au ajutat când
i s-a propovæduit convertitului care acum este
confirmat. Lucraﬂi îndeaproape cu episcopul øi cu
conducætorul misiunii din episcopie pentru a væ asigura ca aceastæ rânduialæ importantæ sæ fie efectuatæ.

Dupæ botez øi confirmare
Sub îndrumarea episcopului, misionarii pot continua sæ ajute la înfræﬂirea noilor
membri. Încurajaﬂi-i øi sprijiniﬂi-i, citiﬂi împreunæ cu ei din Cartea lui Mormon øi ajutaﬂi-i
sæ împærtæøeascæ Evanghelia cu membrii familiei øi cu prietenii. Dupæ cum este adecvat,
continuaﬂi de-a lungul vieﬂii dumneavoastræ sæ comunicaﬂi cu cei cærora le-aﬂi
propovæduit, pentru a-i încuraja øi sprijini.
Dupæ confirmare, continuaﬂi sæ folosiﬂi Înregistrarea propovæduirii pentru a consemna
progresul în propovæduirea din nou a lecﬂiilor 1-4 øi în propovæduirea lecﬂiei 5. Lucraﬂi
îndeaproape cu conducætorul misiunii din episcopie øi cu conducætorul episcopiei pentru
a-l ajuta pe noul convertit sæ ræmânæ activ øi sæ primeascæ toate binecuvântærile ispæøirii
lui Isus Hristos.
Aduceﬂi-væ aminte
• Pregætiﬂi-i cum se cuvine pe candidaﬂii la botez pentru interviul de botez øi pentru confirmare.
• Asiguraﬂi-væ ca ei sæ întruneascæ toate condiﬂiile pentru botez øi confirmare.
• Ajutaﬂi ca ceremoniile de botez sæ fie înælﬂætoare din punct de vedere spiritual.
• Folosiﬂi ceremoniile de botez øi de confirmare ca ocazii pentru a gæsi noi simpatizanﬂi.
• Completaﬂi corect formularele pentru botez øi confirmare.
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Idei pentru studiu øi aplicaﬂii

Note

Studiul personal
• Întocmiﬂi o listæ cu încercærile pe care un candidat la botez ar putea sæ le
întâmpine. De ce este important ca aspiranﬂii la botez sæ simtæ dragostea øi
prietenia membrilor Bisericii?

• Studiaﬂi Moroni 6 øi Doctrinæ øi legæminte 20:68-69. Ce învæﬂaﬂi din aceste versete
cu privire la pregætirea persoanelor pentru botez øi confirmare? Scrieﬂi ce învæﬂaﬂi
øi împærtæøiﬂi-væ gândurile cu colegul dumneavoastræ în timpul studiului împreunæ
cu el.

Studiul împreunæ cu colegul
• Elder Henry B. Eyring a explicat de ce sunt importante standardele înalte.
Discutaﬂi acest sfat cu colegul dumneavoastræ øi exprimaﬂi ceea ce simﬂiﬂi
despre faptul cæ trebuie sæ-i ajutæm plini de curaj pe oameni sæ dobândeascæ
aceste standarde. „Domnul a stabilit standardele Sale, astfel încât El sæ ne poatæ
binecuvânta. Gândiﬂi-væ la aceste binecuvântæri: El promite ajutorul Duhului Sfânt
acelora care îndeplinesc standardele. El promite pace sufleteascæ. El promite
ocazia de a primi rânduielile sfinte în Casa Lui. Iar El promite acelora care înduræ,
træind conform standardelor, cæ vor avea viaﬂæ veønicæ... Deoarece noi îi iubim pe
cei cærora le slujim, noi toﬂi dorim sæ facem mai mult pentru a-i edifica pe copiii
Tatælui nostru Ceresc la credinﬂa øi puritatea pe care trebuie sæ o aibæ pentru a
avea toate binecuvântærile Domnului... Începeﬂi prin expunerea standardelor
Domnului în mod clar øi færæ scuze. Øi cu cât lumea se îndepærteazæ de aceste
standarde øi râde de ele, cu atât mai mult trebuie sæ perseveræm în a le expune“
(„Standardele demnitæﬂii“, Prima adunare internaﬂionalæ de instruire a
conducætorilor, ian. 2003, pag. 10-11).

• Împærtæøiﬂi cu colegul dumneavoastræ ce aﬂi învæﬂat din acest capitol despre
pregætirea oamenilor pentru botez øi confirmare.

• Analizaﬂi ultima ceremonie de botezat la care aﬂi participat. Comparaﬂi-o cu
indicaﬂiile din secﬂiunea intitulatæ „Ceremonia de botez“. Ce a fost decurs bine?
Ce ar fi putut fi îmbunætæﬂit? Discutaﬂi despre felul în care veﬂi asigura ca
ceremoniile pe care le planificaﬂi sæ fie spirituale øi înælﬂætoare.

• Exersaﬂi modul de pregætire a unui anumit simpatizant pentru interviul de botez.
• Recapitulaﬂi întrebærile pentru interviul de botez; Luaﬂi în considerare cum veﬂi
rezolva diferitele situaﬂii, cum ar fi:

– candidatul nu v-a spus cæ el este eliberat øi ﬂinut sub observaﬂie din cauza
unui delict comis mai demult;

– persoana nu a primit un ræspuns ferm la rugæciune referitor la faptul cæ
Joseph Smith a fost profet;

– candidatul a fumat o ﬂigaræ în urmæ cu douæ zile;
– candidatul nu este sigur dacæ a primit ræspuns la rugæciunile sale;
– familia a simﬂit presiuni din partea prietenilor øi nu este siguræ dacæ este
pregætitæ pentru botez.

• Analizaﬂi formularul de Înregistrarea botezurilor øi confirmærii øi formularul
Certificatul de botez øi confirmare. Cum puteﬂi sæ væ asiguraﬂi cæ informaﬂia pe
care o furnizaﬂi este corectæ øi completæ?
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Adunæri de district øi conferinﬂe de zonæ
• Analizaﬂi importanﬂa interviului de botez. Discutaﬂi despre modul în care misionarii
trebuie sæ-i pregæteascæ pe simpatizanﬂi pentru interviu.

• Discutaﬂi despre modul de folosire a ceremoniilor de botez øi de confirmare ca
ocazii de a gæsi noi simpatizanﬂi.

Preøedintele de misiune
• Colaboraﬂi cu conducætorii locali ai preoﬂiei pentru a asigura folosirea eficientæ a
Înregistrærii progresului.

• Din când în când, conduceﬂi primul dintre interviurile de botez programate.
• Învæﬂaﬂi-i pe conducætorii de district øi pe conducætorii de zonæ cum sæ conducæ
interviurile de botez.

• Instruiﬂi-i pe membrii preøedinﬂiei misiunii øi pe conducætorii preoﬂiei cum sæ
conducæ interviurile de botez ale aspiranﬂilor la botez care au comis pæcate grave.
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Cum sæ lucrez
împreunæ cu conducætorii de ﬂæruø øi de
episcopie?

Note

Luaﬂi în considerare
• De ce au nevoie noii convertiﬂi øi membri mai puﬂin activi pentru a deveni membri activi
ai Bisericii?
• Care sunt responsabilitæﬂile conducætorilor ﬂæruøului øi ai episcopiei în munca misionaræ,
în munca de pæstrare øi de activare?
• Cum pot sæ-i ajut pe conducætorii episcopiei sæ stabileascæ Biserica?
• Ce trebuie sæ se întâmple în adunarea sæptæmânalæ de corelare cu conducætorul misiunii
din episcopie?

D

Întærirea noilor membri ai Bisericii øi a celor mai puﬂin activi.
Când convertiﬂii sunt botezaﬂi øi confirmaﬂi, ei fac promisiuni sacre de a se supune lui
Dumnezeu øi de a-L sluji pe El øi pe alﬂii tot restul vieﬂii lor. Ei devin candidaﬂi pentru
salvare în împæræﬂia celestialæ. Pentru a primi binecuvântærile promise, ei trebuie sæ

© 2003 Simon Dewey. Copierea interzisæ.

umneavoastræ aveﬂi marea ocazie de a lucra cu mulﬂi conducætori øi membri ai
Bisericii în timpul misiunii. Împreunæ, veﬂi întæri øi veﬂi stabili Biserica lui Isus Hristos
a Sfinﬂilor din Zilele din Urmæ. Relaﬂiile pe care le stabiliﬂi cu conducætorii Bisericii væ vor
binecuvânta pentru tot restul vieﬂii. Când dumneavoastræ øi membrii Bisericii cæutaﬂi sæ
aduceﬂi Evanghelia restauratæ copiilor Tatælui Ceresc, aceste relaﬂii sunt importante.
Înﬂelegând principiile de bazæ ale modului de lucru în cadrul organizaﬂiei episcopiei,
veﬂi fi ajutat sæ înaintaﬂi cu mare concentrare øi putere.
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îndure pânæ la sfârøit cu credinﬂæ în Isus Hristos. Membrii Bisericii sunt de bazæ în
ajutarea noilor convertiﬂi pentru ca ei sæ ræmânæ activi øi credincioøi.
Preøedintele Gordon B. Hinckley a spus: „Este inutil sæ facem muncæ misionaræ,
dacæ nu pæstræm roadele acestui efort. Acestea douæ trebuie sæ fie nedespærﬂite.
Fiecare convertit înseamnæ o responsabilitate mare øi serioasæ“ („Find the Lambs, Feed
the Sheep“, Ensign, mai 1999, pag. 108).
Sub îndrumarea episcopului, consiliul episcopiei are responsabilitatea de a-i întæri pe
membri noi øi pe membri mai puﬂin activi. Ei se asiguræ ca noii convertiﬂi øi membri mai
puﬂin activi sæ aibæ prieteni, sæ fie hræniﬂi de cuvântul cel bun al lui Dumnezeu øi sæ
primeascæ chemæri øi responsabilitæﬂi. Ei pot cere ca misionarii cu timp deplin sæ ajute la
învæﬂæmântul de acasæ (sau surorile misionare la învæﬂæmântul prin vizite) øi la vizitarea
membrilor noi, a membrilor mai puﬂin activi øi a viitorilor elderi. Este de preferat sæ fiﬂi
în echipæ cu un membru al Bisericii pentru asemenea vizite.
Dumneavoastræ sunteﬂi, de asemenea, responsabil pentru aceste persoane. Preøedintele
Gordon B. Hinckley a spus: „Dumneavoastræ, misionarii... sunteﬂi parte a acestei responsabilitæﬂi de legæturæ a convertiﬂilor dumneavoastræ cu Biserica. S-ar putea sæ nu mai puteﬂi continua sæ-i vizitaﬂi. Dar le puteﬂi scrie din când în când, încurajându-i... Când væ
duceﬂi acasæ, nu-i uitaﬂi. Totdeauna, træiﬂi demni de încrederea lor. Scrieﬂi-le, din când în
când, asigurându-i de dragostea dumneavoastræ“ (Ensign, mai 1999, pag. 109).
Când participaﬂi la adunærile Bisericii, dumneavoastræ øi colegul dumneavoastræ staﬂi împreunæ cu simpatizanﬂii sau cu membrii pe
care i-aﬂi înfræﬂit pentru a-i sprijini øi a-i întæri.
Nu trebuie sæ staﬂi în grup cu alﬂi misionari.
O parte importantæ din misiunea
dumneavoastræ este aceea de a stabili Biserica øi
de a întæri unitatea în care slujiﬂi. Faceﬂi aceasta,
în parte, ajutându-i pe noii convertiﬂi sæ ræmânæ
activi øi ajutându-i pe membri mai puﬂin activi
sæ redevinæ activi. Una dintre îndatoririle
dumneavoastræ este aceea de a væ uni cu misionarii din episcopie pentru a propovædui,
din nou, primele patru lecﬂii øi de a propovædui lecﬂia a 5-a. Misionarii din episcopie,
învæﬂætorii de acasæ øi învæﬂætoarele vizitatoare pot ajuta, de asemenea, la propovæduirea
acestor principii.
Preøedintele Gordon B. Hinckley a relatat urmætoarele cu privire la încercærile cu care
se confruntæ mulﬂi noi convertiﬂi:
Am primit zilele trecute o scrisoare foarte interesantæ. Era scrisæ de o femeie care se alæturase
Bisericii cu un an înainte. Ea scrie:
„Drumul meu în Bisericæ a fost unic øi plin de încercæri. Acest an care a trecut a fost cel mai greu
din viaﬂa mea. A fost, de asemenea, cel care m-a ræsplætit cel mai mult. Ca membræ nouæ, continui sæ
fiu încercatæ în fiecare zi“.
Ea continuæ, spunând cæ, atunci când s-a alæturat Bisericii, nu a simﬂit sprijin din partea
conducerii din episcopia ei. Episcopul ei pærea indiferent faﬂæ de ea, ca nouæ membræ. Pentru cæ se
simﬂea respinsæ, ea s-a îndreptat spre preøedintele de misiune, care i-a deschis ocazii favorabile.
Ea menﬂioneazæ cæ „Membrii Bisericii nu øtiu ce înseamnæ sæ fi un membru nou... De aceea, este
aproape imposibil pentru ei sæ øtie cum sæ ne sprijine pe noi“.
Fac apel la dumneavoastræ, dragi fraﬂi øi surori, dacæ nu øtiﬂi cum este, încercaﬂi sæ væ imaginaﬂi
cum este. Poate sæ fie îngrozitor sæ fii singur. Poate fi dezamægire. Poate fi înfricoøætor. Noi, cei din
cadrul acestei Biserici, suntem cu mult mai diferiﬂi de lume decât suntem înclinaﬂi sæ credem cæ
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suntem. Aceastæ femeie scrie mai departe: „Când noi, ca simpatizanﬂi, devenim membri ai Bisericii,
suntem surprinøi sæ descoperim cæ am intrat într-o lume complet diferitæ, o lume care are propriile
tradiﬂii, culturæ øi limbæ. Descoperim cæ nu existæ nici o persoanæ sau nici un loc de referinﬂæ spre care
sæ ne întoarcem pentru a gæsi îndrumare în cælætoria noastræ prin aceastæ nouæ lume. La început,
cælætoria este entuziasmantæ, greøelile noastre chiar amuzante, dupæ aceea ea devine frustrantæ øi, în
final, frustrarea se transformæ în supærare. Øi atunci, în aceste stadii de frustrare øi de supærare
plecæm. Ne întoarcem în lumea din care am venit, unde øtiam cine suntem, unde jucam un rol øi
unde puteam vorbi limba“ [Ensign, mai 1999, pag. 108].

Activitate: Studiul personal sau împreunæ cu colegul
Citiﬂi relatarea precedentæ. Scrieﬂi ræspunsurile la întrebærile urmætoare în jurnalul dumneavoastræ
de studiu sau discutaﬂi-le cu colegul dumneavoastræ. Stabiliﬂi obiective øi planuri adecvate.
• Conform acestei relatæri, care sunt unii dintre factorii care fac sæ fie greu pentru membrii noi
ai Bisericii sæ ræmânæ activi?
• Cum poate implicarea membrilor Bisericii de la începutul procesului de propovæduire sæ ajute
în rezolvarea acestor probleme?
• Gândiﬂi-væ la cei cærora le propovæduiﬂi. Cum puteﬂi sæ-i implicaﬂi mai bine pe membrii
Bisericii pentru a-i ajuta pe simpatizanﬂi sæ înceapæ tranziﬂia socialæ în cadrul Bisericii?

Învæﬂæmântul de acasæ øi învæﬂæmântul prin vizite
Preøedinﬂii ﬂæruøilor øi ai episcopiilor, colaborând cu preøedintele de misiune, pot
folosi misionarii în vederea vizitærii membrilor mai puﬂin activi øi a familiilor în care nu
sunt toﬂi membri ai Bisericii. În situaﬂii potrivite, ei pot cere ca misionarii cu timp deplin
sæ participe la învæﬂæmântul de acasæ sau la învæﬂæmântul prin vizite. Aceste ocazii de propovæduire trebuie sæ-i întæreascæ pe membrii Bisericii, sæ creascæ abilitatea misionarilor de
a propovædui øi sæ-i ajute sæ obﬂinæ persoane recomandate pentru a le propovædui (vezi
„Statement on Missionary Work“, scrisoare de la prima preøedinﬂie, 11 dec. 2002).

Propovæduirea cætre simpatizanﬂi øi botezarea
lor se face sub îndrumarea preøedintelui misiunii
dumneavoastræ. Totuøi, munca de proclamare a
Evangheliei va înainta mai repede când misionarii
cu timp deplin øi membrii Bisericii îøi coordoneazæ
eforturile øi lucreazæ împreunæ, în unitate. S-ar putea
sæ fiﬂi des chemat sæ participaﬂi la adunærile consiliului episcopiei øi ale comitetului executiv al preoﬂiei.
Prima dumneavoastræ prioritate este de a væ asigura
ca simpatizanﬂii dumneavoastræ sæ fie la Bisericæ.
Deseori, aceasta va însemna cæ îi veﬂi însoﬂi. Dacæ va
trebui sæ alegeﬂi între participarea la adunarea consiliului episcopiei øi însoﬂirea cuiva la Bisericæ, alegeﬂi a
doua variantæ. În acest caz, transmiteﬂi conducætorului misiunii din episcopie un exemplar din Înregistrarea progresului øi asiguraﬂi-væ ca el sæ aibæ toate
informaﬂiile necesare pentru consiliul episcopiei sau
pentru comitetul executiv al preoﬂiei.

© 1999 Greg K. Olen. Prin amabilitatea Mill Pond Press. Reproducerea interzisæ.

Lucraﬂi împreunæ cu consiliul de episcopie pentru a-i întæri pe membri noi øi
pe cei mai puﬂin activi.
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Preøedintele Gordon B. Hinckley a spus:
„Fiecare nou convertit are nevoie de trei lucruri:
„1. Un prieten în Bisericæ spre care sæ se poatæ îndrepta oricând, care va fi alæturi de el,
care îi va ræspunde la întrebæri, care îi va înﬂelege problemele.
2. O chemare. Activitatea este caracteristica de identificare a Bisericii. Este procesul
prin care creøtem. Credinﬂa øi dragostea pentru Domnul sunt asemænætoare muøchilor
braﬂului meu. Dacæ îi folosesc, ei devin puternici. Dacæ îi ﬂin într-un bandaj, ei slæbesc.
Fiecare convertit meritæ sæ aibæ o responsabilitate...
3. Fiecare convertit trebuie ‚[hrænit] de cuvântul cel bun al lui Dumnezeu‘ (Moroni 6:4).
Este obligatoriu ca el sæ fie primit într-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 pentru a lua din împærtæøanie, sæ
reînnoiascæ legæmintele fæcute la botez“ (Ensign, mai 1999, pag. 106).
Consiliul episcopiei va prelua conducerea în gæsirea unui prieten, a unei responsabilitæﬂi
øi a hranei spirituale pentru noii convertiﬂi. Dumneavoastræ îi veﬂi ajuta la cerere.
Conducætorii preoﬂiei øi membrii Bisericii se vor înfræﬂi cu ei cu ajutorul dumneavoastræ.
Împrietenirea
• Înainte de botez øi de confirmare,
asiguraﬂi-væ ca membrii Bisericii sæ fie
prezenﬂi la fiecare lecﬂie, dacæ este
posibil. Aceøti membri ai Bisericii
trebuie sæ fie des cu simpatizanﬂii,
pentru a ræspunde la întrebærile lor,
pentru a înﬂelege încercærile lor øi
pentru a-i încuraja.
• Invitaﬂi membrii Bisericii sæ participe
la ceremonia de botez øi sæ ureze bun
venit noilor convertiﬂi în episcopie.
Membrii Bisericii îi ajutæ pe noii
convertiﬂi sæ se simtæ confortabil în diversele adunæri ale Bisericii. De asemenea,
ei trebuie sæ-i prezinte altor membri.
• Prezentaﬂi-i pe simpatizanﬂi episcopului, consilierilor lui, preøedintelui cvorumului
vârstnicilor, preøedintei Societæﬂii de Alinare øi altor conducætori ai episcopiei, cât
mai curând posibil. Explicaﬂi simpatizanﬂilor care este rolul episcopului øi al altor
conducætori ai episcopiei.
Ocazii de slujire
• Ajutaﬂi-i pe bærbaﬂii convertiﬂi sæ înﬂeleagæ øi sæ se pregæteascæ pentru a primi Preoﬂia
aaronicæ øi preoﬂia lui Melhisedec. Explicaﬂi cu privire la cvorumurile preoﬂilor cæ ele
asiguræ ocazii de a învæﬂa, de a preaslævi øi de a sluji împreunæ.
• Implicaﬂi-i pe noii convertiﬂi øi pe membrii mai puﬂin activi în ocazii de slujire, cum ar
fi ajutarea unei væduve sau unei persoane care este bolnavæ sau participarea la proiecte
de bunæstare.
• Îndrumaﬂi-i pe convertiﬂi cætre consultanﬂii de istorie a familiei astfel încât sæ
poatæ completa o înregistrare a grupului de familie øi un arbore genealogic. Dacæ
le permit împrejurærile, ajutaﬂi-i sæ se pregæteascæ sæ fie botezaﬂi în templu pentru
stræmoøii lor decedaﬂi.
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• Invitaﬂi-i pe convertiﬂi sæ pregæteascæ membri ai familiei øi prieteni cærora sæ le propovæduiascæ misionarii. Misionarii trebuie sæ le cearæ noilor convertiﬂi øi membrilor
mai puﬂin activi sæ le recomande persoane cærora se li se propovæduiascæ.

Note

Hræniﬂi de cuvântul lui Dumnezeu
• Terminaﬂi propovæduirea principiilor din capitolul 5, „Legi øi rânduieli“.
• Amintiﬂi-le noilor convertiﬂi øi membrilor mai puﬂin activi de angajamentele pe care
le-au fæcut înainte de botez øi de legæmintele pe care le-au fæcut când au fost botezaﬂi
øi confirmaﬂi.
• Încurajaﬂi-i sæ se roage, zilnic, singuri øi împreunæ cu familiile lor.
• Încurajaﬂi-i sæ studieze zilnic scripturile, în special Cartea lui Mormon.
• Întæriﬂi mærturiile noilor convertiﬂi despre restaurarea Evangheliei lui Isus Hristos
prin intermediul profetului Joseph Smith. Analizaﬂi lecﬂiile pe care le-aﬂi propovæduit
înainte de botez øi de confirmare, adaptând invitaﬂiile de a face angajamente nevoilor
lor actuale.
• Continuaﬂi sæ propovæduiﬂi importanﬂa participærii la Bisericæ în fiecare duminicæ øi
a luærii cu demnitate din împærtæøanie. Participaﬂi øi staﬂi alæturi de noii convertiﬂi
sau de membrii mai puﬂin activi.
• Invitaﬂi-i sæ participe la clasele în care se studiazæ principiile Evangheliei în timpul
Øcolii de duminicæ.
• Învæﬂaﬂi-i cum sæ ﬂinæ seri de familie, în serile de luni, folosind Family Home
Evening Resource Book.
• Încurajaﬂi-i sæ împærtæøeascæ Evanghelia restauratæ cu alﬂii.
• Ajutaﬂi-i sæ se înscrie la cursurile seminarului sau ale institutului.
• Informaﬂi-i despre resursele Bisericii, cum ar fi www.mormon.org, www.lds.org øi
www.familysearch.org.
Studiul scripturilor
Hræniﬂi de cuvântul lui Dumnezeu
Mosia 18:18-20

Alma 31:5

Moroni 6:4

Matei 25:40

Ghid pentru scripturi, „A sluji“ øi „Slujire“

Slujire
Mosia 2:17

Care este rolul preøedintelui de misiune cu timp deplin?
Preøedintele de misiune cu timp deplin deﬂine cheile pentru botezurile convertiﬂilor.
Sub îndrumarea sa, misionarii cu timp deplin au responsabilitatea principalæ de a
propovædui simpatizanﬂilor. Totuøi, episcopul supravegheazæ progresul øi înfræﬂirea
simpatizanﬂilor pe mæsuræ ce li se propovæduieøte. Planul misiunii din episcopie se
desfæøoaræ sub autoritatea episcopului care prezideazæ. Preøedintele de misiune se
întâlneøte în mod regulat cu preøedinﬂii de ﬂæruø pentru a fi sigur cæ misionarii cu
timp deplin coopereazæ cu conducætorii locali ai preoﬂiei. El coordoneazæ eforturile
de prozelitism øi se oferæ sæ-l ajute pe preøedintele de ﬂæruø pentru a asigura instruirea
în principiile øi practicile muncii misionare.
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Note

Care sunt responsabilitæﬂile conducætorilor ﬂæruøului øi ai episcopiei?
Conducætorii locali ai Bisericii øi membrii Bisericii sunt aliaﬂii dumneavoastræ cei
mai buni. Respectaﬂi-i øi stræduiﬂi-væ sæ stabiliﬂi relaﬂii bune cu ei. Când lucraﬂi cu aceøti
conducætori, amintiﬂi-væ cæ ei au alte responsabilitæﬂi legate de chemærile lor. Cæutaﬂi
sæ fiﬂi o binecuvântare, nu o povaræ, pentru conducætorii ﬂæruøului øi ai episcopiei
dumneavoastræ. Atitudinea dumneavoastræ trebuie sæ fie de genul: „Cum putem sæ
ajutæm?“ Sfætuiﬂi-væ cu episcopul øi conducætorul misiunii din episcopie cu privire
la planurile øi activitæﬂile dumneavoastræ. Fiﬂi siguri cæ ceea ce faceﬂi sprijinæ planul
misiunii din episcopie.
Rolurile conducerii locale a preoﬂiei în munca misionaræ sunt descrise mai jos.
Înﬂelegerea rolurilor lor væ va ajuta sæ lucraﬂi mai bine cu ei.
Preøedintele de ﬂæruø
Preøedintele de ﬂæruø îi supravegheazæ pe episcopi în responsabilitæﬂile lor misionare,
precum øi de pæstrare øi de activare a membrilor Bisericii. În interviurile sale lunare cu
episcopii, el discutæ planurile øi progresul anumitor simpatizanﬂi øi al membrilor Bisericii.
El se asiguræ ca doctrinele referitoare la munca misionaræ sæ fie propovæduite în mod
regulat în adunærile de ﬂæruø øi de episcopie, iar conducætorii preoﬂiei øi alﬂii sæ fie
instruiﬂi în responsabilitæﬂile lor misionare.
De asemenea, preøedintele de ﬂæruø se întâlneøte periodic cu preøedinﬂii de misiune
pentru a coordona eforturile misionare, inclusiv instruirea conducætorilor øi a membrilor,
folosirea øi distribuirea misionarilor cu timp deplin øi sprijinirea eforturilor de activare.
Înalﬂi consilieri
Un înalt consilier este desemnat de cætre preøedinﬂia ﬂæruøului pentru a promova
munca misionaræ, precum øi munca de pæstrare øi de activare a membrilor în cadrul
ﬂæruøului. El raporteazæ periodic preøedinﬂiei ﬂæruøului despre progresul acestei munci.
De asemenea, el asiguræ ca o instruire corectæ sæ fie fæcutæ conducætorilor misiunii din
episcopie cu privire la îndatoririle lor, inclusiv pregætirea planului misiunii din episcopie.
Episcopul
Episcopul este responsabil de eforturile
misionare øi de eforturile de pæstrare øi de
activare a membrilor Bisericii în episcopie.
Participarea øi conducerea sa personalæ sunt
importante. Pentru a fi ajutat în îndeplinirea
acestei munci, episcopul cheamæ un deﬂinætor
demn al Preoﬂiei lui Melhisedec sæ slujeascæ în
calitate de conducætor al misiunii din episcopie.
De asemenea, el cheamæ un numær suficient de
misionari ai episcopiei pentru a face faﬂæ
nevoilor din episcopie.
Episcopul foloseøte comitetul executiv
al preoﬂiei øi consiliul episcopiei pentru a
coordona eforturile misionare, precum øi eforturile de pæstrare øi de activare a membrilor
Bisericii. El îndrumæ stabilirea øi îndeplinirea planului misiunii din episcopie.
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Activitate: Studiul împreunæ cu colegul

Note

Planificaﬂi o întâlnire cu episcopul. Solicitaﬂi îndrumarea lui privind modul în care puteﬂi sluji cel
mai bine în episcopie.

Conducætori ai preoﬂiei øi ai organizaﬂiilor auxiliare
Conducætorii preoﬂiei øi ai organizaﬂiilor auxiliare trebuie sæ analizeze periodic situaﬂia
noilor membri øi a celor mai puﬂin activi øi sæ planifice cum sæ-i înfræﬂeascæ øi sæ-i
întæreascæ mai bine. De asemenea, ei trebuie sæ lucreze îndeaproape cu conducætorul
misiunii din episcopie pentru a coordona eforturile misionare, precum øi eforturile de
pæstrare øi de activare a membrilor Bisericii, cu misionarii din episcopie øi cu misionarii
cu timp deplin.
Conducætorul misiunii din episcopie
Sub îndrumarea episcopului, conducætorul misiunii din episcopie:
• stabileøte un model de împærtæøire a Evangheliei cætre alﬂii øi de înfræﬂire a
simpatizanﬂilor, a noilor convertiﬂi øi a membrilor mai puﬂin activi;
• coordoneazæ munca misionarilor din episcopie øi a misionarilor cu timp deplin cu
conducætorii preoﬂiei, conducætorii organizaﬂiilor auxiliare øi cu membrii Bisericii;
• foloseøte Înregistrarea progresului, Lista privind activitatea convertiﬂilor, Lista
privind activitatea episcopatului øi Lista interviurilor pentru a analiza progresul
simpatizanﬂilor, a noilor convertiﬂi øi a membrilor mai puﬂin activi în cadrul
comitetului executiv al preoﬂiei øi în adunærile consiliului episcopiei;
• conduce adunærile sæptæmânale de coordonare a misionarilor;
• organizeazæ ceremoniile de botez ale convertiﬂilor din episcopie, în colaborare cu
misionarii cu timp deplin. Un membru al episcopatului sau conducætorul misiunii
din episcopie conduce, de obicei, aceste ceremonii.
De asemenea, conducætorul misiunii din episcopie slujeøte în comitetul executiv al
preoﬂiei din episcopie, în consiliul episcopiei, în comitetul pentru bunæstare al episcopiei
øi participæ la adunærile conducætorilor preoﬂiei din cadrul ﬂæruøului.
Misionarii din episcopie
Fraﬂi øi surori demni sunt chemaﬂi sæ slujeascæ în calitate de misionari din episcopie.
Ei sunt conduøi de conducætorul misiunii din episcopie.
Misionarii din episcopie gæsesc simpatizanﬂi, îi înfræﬂesc øi le propovæduiesc. De
asemenea, ei îi instruiesc øi îi înfræﬂesc pe noii convertiﬂi øi pe membrii Bisericii care
sunt mai puﬂin activi.
Un misionar din episcopie, deﬂinætor al Preoﬂiei lui Melhisedec, poate fi chemat
sæ slujeascæ în calitate de asistent al conducætorului misiunii din episcopie.
Coordonarea misionaræ
Munca misionaræ din episcopie este în mod normal coordonatæ în cadrul comitetului
executiv al preoﬂiei øi în cadrul adunærilor consiliului prin folosirea Înregistrærii progresului,
asiguratæ de misionarii cu timp deplin. Obiectivul misionar al acestor adunæri este acela
de a raporta, de a planifica øi de a coordona îndatoririle de gæsire a simpatizanﬂilor, de a
propovædui, de a înfræﬂi øi de a activa membrii Bisericii, aøa cum este subliniat în paragrafele
urmætoare.
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Note

Gæsirea oamenilor pentru a le propovædui. Comitetul executiv al preoﬂiei øi consiliul
episcopiei discutæ planurile pentru pregætirea anumitor persoane cærora urmeazæ sæ li se
propovæduiascæ de cætre misionarii cu timp deplin. Ei discutæ progresul unor anumiﬂi
membri ai episcopiei pentru pregætirea persoanelor øi a familiilor în vederea acceptærii
lecﬂiilor misionare.
Propovæduirea øi botezarea. Comitetul executiv al preoﬂiei øi consiliul episcopiei analizeazæ, în
fiecare sæptæmânæ, Înregistrarea progresului, care descrie progresul fiecærei persoane cæreia
i se propovæduieøte de cætre misionarii cu timp deplin. De asemenea, ei coordoneazæ
planurile de propovæduire în casele membrilor Bisericii, înfræﬂesc simpatizanﬂii øi asiguræ
participarea membrilor Bisericii la ceremoniile de botez.
Înfræﬂirea øi propovæduirea cætre noii membri. Comitetul executiv al preoﬂiei øi consiliul
episcopiei analizeazæ Lista privind activitatea convertiﬂilor pentru a monitoriza progresul
fiecærui membru. Ei discutæ, de asemenea, cum sæ-i înfræﬂeascæ pe membri noi. Dupæ cum
este cerut de cætre episcop, ei recomandæ chemæri posibile pentru noii convertiﬂi.
Înfræﬂirea øi propovæduirea cætre membrii mai puﬂin activi. Comitetul executiv al preoﬂiei øi
consiliul episcopiei coordoneazæ eforturile de activare ale cvorumului preoﬂiei øi ale
misionarilor cu timp deplin. Ei planificæ, de asemenea, cum sæ-i înfræﬂeascæ pe membrii
mai puﬂin activi, în special invitându-i la adunærile Bisericii øi la activitæﬂi.
Coordonare suplimentaræ cu conducætorul misiunii din episcopie
Munca misionaræ din episcopie este, în mod obiønuit, coordonatæ în cadrul comitetului
executiv al preoﬂiei øi al adunærilor consiliului episcopiei. Dacæ este necesaræ o coordonare
suplimentaræ, conducætorul misiunii din episcopie ﬂine adunæri de coordonare misionaræ
împreunæ cu misionarii cu timp deplin. La aceastæ adunare pot fi invitaﬂi øi misionarii din
episcopie, un asistent din conducerea grupului de înalﬂi preoﬂi, un consilier din preøedinﬂia
cvorumului vârstnicilor øi o consilieræ din preøedinﬂia Societæﬂii de Alinare.
Cei care participæ la adunare pot sæ revadæ øi sæ raporteze îndatoririle øi obiectivele din
adunarea precedentæ øi sæ discute planuri pentru sæptæmâna viitoare. Dacæ este necesar,
ei pot, de asemenea, sæ coordoneze îndatoririle misionarilor din episcopie de a lucra cu
misionarii cu timp deplin øi sæ discute cum sæ îmbine eforturile misionarilor din
episcopie øi ale misionarilor cu timp deplin într-un mod mai eficient.
Planul misiunii din episcopie
Multe episcopii øi-au dat seama cæ stabilirea unui plan al misiunii din episcopie
promoveazæ munca misiunii din episcopie. Un asemenea plan include obiective,
iniﬂiative øi activitæﬂi pentru a-i ajuta pe membrii din episcopie sæ invite persoane care
sæ asculte Evanghelia. Persoanele øi familiile pot beneficia, de asemenea, de stabilirea
unui astfel de plan pentru a le îndruma eforturile lor misionare.
Membrii trebuie sæ foloseascæ orice mijloace cinstite pentru a gæsi persoane care sunt
dornice de a asculta mesajul restaurærii. Ei trebuie sæ punæ accentul pe gæsirea de taﬂi,
mame øi copii care vor veni ca o familie în Bisericæ. În cele ce urmeazæ sunt prezentate
unele propuneri pentru a fi luate în considerare la stabilirea planului misiunii.
• Rugaﬂi-væ ca Domnul sæ pregæteascæ inimile persoanelor stabilite sæ asculte
Evanghelia. Rugaﬂi-væ, de asemenea, sæ fiﬂi sensibili faﬂæ de cei pe care El îi pregæteøte
(vezi Alma 6:6). „Va fi o zi mare“ a spus preøedintele Gordon B. Hinckley, „aceea în
care membrii noøtri nu numai cæ se vor ruga pentru misionarii din întreaga lume, dar
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îi vor cere Domnului sæ îi ajute pe ei înøiøi sæ-i sprijine pe misionarii care slujesc în
episcopia lor“ (Slujirea misionaræ“, Prima adunare de instruire a conducætorilor din
întreaga lume, ian. 2003, pag. 19). 2003, 19).

Note

• Daﬂi-væ seama de ocaziile de a-i ajuta pe alﬂii øi de a avea o influenﬂæ asupra lor. Fiﬂi
prietenoøi øi întindeﬂi mâna cu dragoste spre toﬂi oamenii.
• Rugaﬂi-i pe prieteni øi pe vecini sæ slujeascæ alæturi de membrii Bisericii în proiecte
cum ar fi: asigurarea de servicii în comunitate, asigurarea de mâncare celor nevoiaøi,
predarea de miniclase la adunærile Societæﬂii de Alinare privind îmbogæﬂirea vieﬂii
personale, a familiei øi a cæminului, acordarea de ajutor în cadrul activitæﬂilor
episcopiei, ajutarea oamenilor sæ se mute, susﬂinerea clubului de cercetaøi øi a
proiectelor privind istoria familiei øi bunæstarea.
• Invitaﬂi rude, prieteni øi vecini, care nu sunt membri ai Bisericii, la botez, la confirmæri
øi la rânduiri la preoﬂie.
• Invitaﬂi persoane care nu sunt membre ale Bisericii la evenimente speciale, cum ar fi
la micul dejun într-o zi de særbætoare naﬂionalæ.
• Organizaﬂi adunæri ale episcopiei, activitæﬂi, seri la gura sobei øi case deschise de
calitate øi interesante astfel încât membrii Bisericii sæ fie dornici sæ invite cunoøtinﬂe
pentru a participa.
• Invitaﬂi oamenii la serile de familie.
• Vizitaﬂi oameni care trec prin situaﬂii care le schimbæ viaﬂa, cum ar fi cæsætorii,
naøteri sau decese.
• Vizitaﬂi øi ajutaﬂi oamenii care se mutæ în cartier. Împærtæøiﬂi informaﬂii despre
comunitate, vecinætate øi despre Bisericæ.
• Folosiﬂi orice ocazie pentru a vorbi despre Evanghelie. Discutaﬂi teme cum ar fi
Salvatorul, Cartea lui Mormon, Biblia, scopul vieﬂii, familia øi istoria familiei.
• Încurajaﬂi tineretul sæ se împrieteneascæ cu alﬂi tineri øi sæ-i invite la adunærile
Bisericii øi la activitæﬂi.
• Lucraﬂi cu familiile în care nu sunt toﬂi membri ai Bisericii.
• Planificaﬂi adunæri de împærtæøanie înælﬂætoare din punct de vedere spiritual.
Activitate: Studiul împreunæ cu colegul
• Împreunæ cu colegul, citiﬂi øi discutaﬂi paginile 34-37 din Fideli credinﬂei,
„Administrarea Bisericii“.
• Împærtæøiﬂi cu colegul dumneavoastræ øi scrieﬂi în jurnalul de studiu ceea ce aﬂi învæﬂat.
• Discutaﬂi despre modul în care punctele dumneavoastræ de vedere vor influenﬂa felul în care
veﬂi aborda munca dumneavoastræ alæturi de conducætorii Bisericii.
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Note

Angajamentul de a ræmâne activ în Bisericæ
Munca misionaræ are cele mai mari rezultate atunci când oamenii fac øi ﬂin
angajamentul de a ræmâne activi în Bisericæ toatæ viaﬂa lor. Nu este destul ca oamenii
doar sæ vinæ la Bisericæ. Ei trebuie sæ vinæ pentru a ræmâne. Toatæ propovæduirea øi
invitaﬂia dumneavoastræ trebuie sæ fie îndreptate spre acest obiectiv final. Pentru a
primi toate binecuvântærile pe care Tatæl nostru Ceresc le are puse deoparte pentru
noi, membrii Bisericii trebuie sæ continue sæ træiascæ conform principiilor Evangheliei
øi sæ fie activi în Bisericæ.
Nefi a propovæduit: „Øi acum, fraﬂii mei preaiubiﬂi, dupæ ce aﬂi intrat pe aceastæ cale
strâmtæ øi îngustæ, v-aø întreba dacæ totul este împlinit? Iatæ, væ spun: Nu... trebuie sæ
înaintaﬂi cu fermitate în Hristos... øi [sæ] înduraﬂi pânæ la sfârøit, iatæ astfel a spus Tatæl: .
Voi veﬂi avea viaﬂæ veønicæ“. (2 Nefi 31:19-20).
Oferiﬂi eforturile dumneavoastræ cele mai bune pentru a-i ajuta pe oameni sæ
fie demni de „viaﬂæ veønicæ, care este cel mai mare dar dintre toate darurile lui
Dumnezeu“ (D&L 14:7).
Aduceﬂi-væ aminte
• Dezvoltaﬂi o relaﬂie strânsæ cu episcopul øi cu membrii din consiliul episcopiei.
• Participaﬂi în mod cuvenit în cadrul adunærilor comitetului executiv al preoﬂiei øi ale
consiliului episcopiei.
• Oferiﬂi-væ serviciile consiliului episcopiei. Când membrii consiliului cer ajutorul
dumneavoastræ:
– fiﬂi dornici sæ-i înfræﬂiﬂi pe convertiﬂi øi pe membrii mai puﬂin activi, sæ-i ajutaﬂi în
chemærile øi în ocaziile lor de slujire øi sæ propovæduiﬂi din nou lecﬂiile misionare;
– împreunæ cu membrii, propovæduiﬂi noilor convertiﬂi lecﬂia „Legi øi rânduieli“.
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Idei pentru studiu øi aplicaﬂii

Note

Studiul personal
• Folosind programul dumneavoastræ zilnic, întocmiﬂi planuri pentru a vorbi cu
noii convertiﬂi øi cu membrii Bisericii recent activaﬂi despre schimbarea vieﬂii
lor øi despre participarea la activitæﬂile Bisericii. Ce i-a ajutat cel mai mult?
Scrieﬂi gândurile pe care le aveﬂi despre experienﬂele lor în jurnalul dumneavoastræ de studiu. Ce lucruri care væ vor ajuta în munca pe care o desfæøuraﬂi
cu simpatizanﬂii dumneavoastræ actuali, aﬂi învæﬂat?

• Studiaﬂi 2 Nefi 31:18-20; Alma 26:1-7 øi 32:32-43, precum øi Moroni 6. Scrieﬂi
ce învæﬂaﬂi din aceste versete cu privire la întærirea noilor convertiﬂi.

Studiul împreunæ cu colegul
• În timpul adunærii consiliului episcopiei, întrebaﬂi-l pe episcop dacæ existæ membri
mai puﬂini activi în zona dumneavoastræ pe care el ar dori ca dumneavoastræ sæ-i
vizitaﬂi în aceastæ sæptæmânæ. Când îi vizitaﬂi pe aceøti membri ai Bisericii mai
puﬂini activi, cæutaﬂi sæ clædiﬂi credinﬂa lor în Isus Hristos. Întrebaﬂi-i dacæ nu
cunosc persoane pe care sæ vi le recomande.

• Studiaﬂi 1 Corinteni 3:2; Evrei 5:12 øi Doctrinæ øi legæminte 19:22. Ce reprezintæ
laptele la care se face referinﬂæ? Ce reprezintæ carnea? Comparaﬂi ræspunsurile
dumneavoastræ cu doctrinele din capitolul „Ce trebuie sæ studiez când
propovæduiesc?“ De ce trebuie sæ asiguraﬂi laptele øi carnea în momentul
potrivit øi în cantitatea potrivitæ? Cum faceﬂi acest lucru?

• Citiﬂi urmætorul citat, în care preøedintele Joseph F. Smith descrie sentimentele
sale din timpul botezului sæu:
„Sentimentul care m-a învæluit a fost un sentiment de pace puræ, de dragoste øi
de luminæ. Am simﬂit în sufletul meu cæ dacæ pæcætuisem – øi cu siguranﬂæ cæ nu
eram færæ pæcat – mi se iertase; cæ eram cu adeværat curæﬂat de pæcat; inima mea
a fost impresionatæ øi am simﬂit cæ nu i-aø fi fæcut ræu nici celei mai mici insecte
de sub picioarele mele. Simﬂeam cæ aø fi dorit sæ fac bine oriunde, oricui øi în
toate. Am simﬂit ceva nou în viaﬂæ, o dorinﬂæ nouæ de a face ce este drept. Nu era
nici o færâmæ de dorinﬂæ de ræu în sufletul meu... Aceasta a fost influenﬂa care a
venit asupra mea øi øtiu cæ era de la Dumnezeu øi a fost øi întotdeauna este o
mærturie vie pentru mine cæ Domnul m-a acceptat“ (Gospel Doctrine, a 5-a ediﬂie,
[1939], pag. 96).
Citiﬂi acum ce a spus preøedintele Smith despre sentimentele sale dupæ mult timp
de la botezul sæu:
„O! Cum doresc sæ fi pæstrat acelaøi spirit øi aceeaøi dorinﬂæ arzætoare în
inima mea, în fiecare moment al vieﬂii mele din [ziua botezului meu] pânæ astæzi.
Cu toate acestea, mulﬂi dintre noi care am primit acea mærturie, acea nouæ
naøtere, acea schimbare a inimii, în timp ce am judecat greøit sau am fæcut
multe greøeli øi, deseori, poate n-am reuøit sæ atingem adeværatul standard în
viaﬂa noastræ, ne-am pocæit de pæcat, øi am cæutat din timp în timp iertare de la
Domnul; astfel încât pânæ în aceastæ zi aceeaøi dorinﬂæ øi scop care au cuprins
sufletul nostru când am fost botezaﬂi øi am primit iertarea pæcatelor noastre, au
încæ în stæpânire inima noastræ øi încæ reprezintæ sentimentul øi pasiunea
dominantæ a sufletelor noastre“ (Gospel Doctrine, pag. 96).

– Ce aﬂi învæﬂat de la preøedintele Smith despre mærturia øi angajamentul
dumneavoastræ de a træi conform principiilor Evangheliei?

– Ce aﬂi învæﬂat despre greutæﬂile pe care noii convertiﬂi, chiar viitori profeﬂi, le
întâmpinæ dupæ botez?
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Note

– Gândindu-væ la cei convertiﬂi recent øi la membri Bisericii care sunt mai puﬂin
activi, ce puteﬂi face pentru a-i putea ajuta sæ recâøtige „dorinﬂa øi scopul“ pe
care le-au avut odatæ?

Adunæri de district øi conferinﬂe de zonæ
• Invitaﬂi un episcop sæ vorbeascæ despre încercærile muncii cu membrii Bisericii
care sunt mai puﬂini activi øi cu noii convertiﬂi. Rugaﬂi-l sæ sublinieze modul în
care misionarii pot sæ ajute în aceste încercæri.

• Discutaﬂi pilda cu oaia rætæcitæ, pilda cu leul de argint pierdut øi cu fiul risipitor
(vezi Luca 15).

Preøedintele de misiune
• Colaboraﬂi cu conducætorii locali ai preoﬂiei pentru a-i încuraja sæ-i ajute pe noii
convertiﬂi:

– sæ fie rânduiﬂi la preoﬂie;
– sæ primeascæ învæﬂætori de acasæ;
– sæ pregæteascæ numele unui stræmoø pentru a-l lua la templu øi a efectua
botezuri pentru cei morﬂi;

– sæ accepte sæ li se prezinte lecﬂia „Legi øi rânduieli“ împreunæ cu învæﬂætorii
de acasæ;

• învæﬂaﬂi-i pe conducætorii locali cum sæ-i foloseascæ pe misionari în consiliul
episcopiei;

• învæﬂaﬂi-i pe conducætorii locali despre scopul øi modul de folosire a formularului
Înregistrarea progresului;

• din când în când, rugaﬂi-i pe misionari sæ væ arate o copie a Înregistrærii
progresului pe care o deﬂin;

• din când în când, îndrumaﬂi-i pe cei recent convertiﬂi pentru a afla ce fac øi cum
le pot fi de folos misionarii øi membrii Bisericii;

• invitaﬂi-i pe conducætorii de ﬂæruø øi de episcopie sæ le vorbeascæ misionarilor
dumneavoastræ pentru a le explica cum pot sæ fie misionarii de cel mai mare ajutor;

• invitaﬂi-i pe cei recent convertiﬂi sæ vorbeascæ misionarilor øi sæ relateze
experienﬂele lor în calitate de membri noi ai Bisericii;

• din când în când, rugaﬂi-i pe membri Bisericii care sunt convertiﬂi sæ
împærtæøeascæ experienﬂa lor de convertire într-o conferinﬂæ de zonæ.
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Aduceﬂi-væ aminte...
• Scopul dumneavoastræ este sæ aduceﬂi suflete la Hristos.
• Pregætiﬂi oamenii sæ îndeplineascæ cerinﬂele pentru botez indicate în
Doctrinæ øi legæminte 20:37 øi în întrebærile pentru interviul de botez.
• Rugaﬂi-væ des pentru dumneavoastræ øi pentru ceilalﬂi.
• Puneﬂi-væ încrederea în Spirit, care væ va aræta unde trebuie sæ mergeﬂi,
ce sæ faceﬂi øi ce sæ spuneﬂi.
• Fiﬂi supus în toate.
• Studiaﬂi în fiecare zi limba vorbitæ în misiunea în care slujiﬂi.
• Planificaﬂi fiecare zi øi concentraﬂi-væ atenﬂia asupra punctelor cheie.
• Lucraﬂi eficient întreaga zi, în fiecare zi.
• Rugaﬂi pe toﬂi cei din jur sæ væ recomande persoane cærora sæ le propovæduiﬂi!
• Propovæduiﬂi atunci când gæsiﬂi, gæsiﬂi atunci când propovæduiﬂi.
• Citiﬂi Cartea lui Mormon cu cei cærora le propovæduiﬂi.
• Spuneﬂi oamenilor cæ un mod important de a øti cæ Jospeh Smith este profet al
lui Dumnezeu este de a citi øi de a se ruga cu privire la Cartea lui Mormon.
• Luaﬂi zilnic legætura cu fiecare simpatizant.
• Depuneﬂi des mærturie.
• Mergeﬂi la fiecare lecﬂie însoﬂiﬂi de un membru, dacæ este posibil.
• Stabiliﬂi întotdeauna date øi ore exacte pentru urmætoarea lecﬂie.
• Invitaﬂi-i pe toﬂi simpatizanﬂii sæ participe la ceremonii de botez.
• Dupæ fiecare lecﬂie, cereﬂi simpatizanﬂilor sæ citeascæ øi sæ mediteze
asupra unui pasaj pentru a se pregæti pentru urmætoarea întrunire.
• Clædiﬂi relaﬂii cu membrii slujindu-le øi lucrând alæturi de conducerea episcopiei.
• Ajutaﬂi-i pe conducætorii episcopiei sæ organizeze activitæﬂi pentru pæstrarea øi
activarea membrilor.
• Ajutaﬂi-i pe toﬂi cei pe care-i învæﬂaﬂi sæ facæ angajamente care sæ-i
conducæ la pocæinﬂæ øi sæ le întæreascæ credinﬂa în Salvator.
• Iubiﬂi-L pe Domnul øi slujiﬂi-L cât de bine puteﬂi.
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